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Актуальність проблеми. Педагогічні вузи покликані удосконалювати 

професійну підготовку, значимість якої підвищується в зв’язку з 

інтеграційними процесами в системі освіти, реалізацією принципу 

«суспільство для всіх». Існує потреба у вирішенні проблеми підготовки 

фахівця на науково-методичному рівні – потреба в усуненні протиріч між 

теорією і практикою. Сучасний фахівець галузі спеціальної освіти має бути 

багатофункціональним, володіти високим рівнем професійної компетентності, 

бути готовим ввійти в практичну, науково-дослідну, методичну діяльність в 

реальних умовах освітньої практики, яка нерідко висуває складні проблемні 

питання. Вищеназвані тенденції зумовлюють потребу у виявленні стратегії 

підготовки у сфері спеціальної освіти і розробці концепції, моделі і соціально-

педагогічних умов професійної підготовки фахівця, здатного надавати 

кваліфіковану допомогу особам з фізичними обмеженими можливостями в 

умовах впровадження інклюзивної освіти. Опанування зарубіжним досвідом в 

площині підготовки фахівців галузі спеціальної освіти, становить одне з 

завдань професійної підготовки зазначеної категорії фахівців за умови 

Євроінтеграції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам реформування 

вищої школи та впровадженню інновацій в професійну підготовку присвячені 

дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців: В. Андрущенка, Ю. Бандури, 

М. Бернса, Р. Бужикова, Я. Булахової, Р. Гришкової, Д. Демченко, 

Н. Журавської, І. Зарубінської, І. Зимньої, С. Калашнікової, Б.Клименка, 

Л. Кнодель, Г. Козлакової, та ін. Закцентуємо увагу на важливості та 

необхідності вивчення і втілення передового досвіду зарубіжних країн у контексті 

вищої освіти. Науковці (І. Гавриш, Н. Дем’яненко, Ю. Лянной, В. Синьов та ін.) 

визначають такі ключові параметри для забезпечення конкурентоспроможності 

будь-якої країни: високий рівень розвитку національних систем освіти; засвоєння 

нового і передового досвіду, набутого в процесі співробітництва із зарубіжними 



країнами, забезпечення якості послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках 

освітніх послуг; наявність якісної освітньої і дослідницької інфраструктури; 

розвиток стратегічного партнерства в різних видах, розвиток мобільності тощо. 

Мета статті. Провести аналітичний огляд вітчизняного та зарубіжного 

досвіду професійної підготовки фахівців в галузі спеціальної освіти. 

Висвітлити нагальний стан проблеми становлення та розвитку системи 

професійної підготовки зазначеної галузі. Схарактеризуваи концепції 

реформування, базиси перспективного бачення розвитку вітчизняної вищої 

освіти.  

Виклад основного матеріалу. Європейський освітній простір просуває 

ідею «трикутника знань», яка полягає в максимально тісному зв’язку освіти, 

дослідної діяльності та технологічних інновацій. Характерними рисами 

глобалізації в галузі освіти є уніфікація знань, загальне прагнення країн світу 

до досягнення високої якості освіти. Освіта стає ключовою детермінантою 

економічних результатів та світового потенціалу [3, c. 161]. Глобалізація, не 

дивлячись на відмінності в її оцінці, є об’єктивною реальністю, вимагає від 

національних систем вищої освіти нової цільової орієнтації, що враховує 

потреби в міжнародній солідарності щодо цінностей загальнолюдської етики. 

Водночас, важливою умовою інтеграції вищої школи України у світовий 

освітній простір має бути збереження національного досвіду, традицій, 

зміцнення і розвиток її безперечних переваг, до яких, передусім, відноситься 

науковість освіти, її фундаментальність та енциклопедичність.  

Реакція освіти на глобалізацію полягає в зміцненні інтегральності 

особистості, збереженні й розвитку її особливостей та 

конкурентоспроможності, а також в орієнтації на сучасну економіку, нові 

кваліфікації й технології за збереження традиційних і створення сучасних 

національних особливостей. Відповідно до концепції реформування вищої 

освіти, в тому числі і спеціальної, освіта та освітня діяльність мають 

сприйматися та визнаватися державою засобом формування культурної, 

духовної та інтелектуальної сфер сучасного покоління громадян України. 

Система вищої освіти сучасної України, перебуває в стані реформування та 

визначення способів трансформації й удосконалення всіх етапів підготовки 

фахівців високого професійного рівня. Тобто, вища освіта має бути більш 

інноваційною, далекоглядною і відповідальною за результат. Варто виокремити 

зміни, що відбуваються у світі на початку XXI століття, а саме інтеграція 

України у європейський і світовий освітній простір і зумовлюють перебудову 

системи національної освіти на засадах інноваційності та демократизму, 

модернізації змісту й організації навчально-виховного процесу у вищій школі. 

Інноваційна реформа національної системи вищої освіти має бути спрямованою 

на зростання конкурентоспроможності навчальних закладів, що, в свою чергу, 

забезпечувало б економіку країни фахівцями, здатними втілювати інноваційні 

технології у всі сфери суспільного життя. Також, при реформуванні вищої 

спеціальної освіти України, з одного боку, мають враховуватись пріоритети 

збереження культурних надбань української системи освіти, а з іншого, – 

завдання поліпшення міжнародної співпраці, мобільності, працевлаштування 



випускників з України в Європейському чи міжнародному просторі, 

міжнародної конкурентоспроможності вищих навчальних закладів [4, c. 67]. 

Процеси глобалізації, змінності, конкуренції, що з кожним роком 

владніше заявляють про себе у світі, зобов’язують нарощувати дослідницькі 

зусилля з осмислення ролі освіти у формуванні особистості, адекватної 

інноваційному типу суспільного прогресу – інноваційної особистості. 

Досягнення конкурентоспроможної якості національної освіти в контексті 

цивілізаційних змін нині стає пріоритетом модернізації освіти України [3, c. 7]. 

Складна демографічна ситуація, перенасиченість ринку праці недостатньо 

кваліфікованими працівниками, перевиробництво в окремих сферах фахівців та 

їхня неспроможність конкурувати в сучасних умовах ринкової системи, як 

зазначає В. Синьов та ін. створили ситуацію прихованої кризи в освіті. З одного 

боку, розвиток системи вищої освіти свідчить про здобутки вітчизняної 

професійної школи у галузях, де потреби ринку досить жорстко вимагали 

вчасного реагування на запити замовників, з іншого, – досить помітною є 

екстенсивність у ступені якості і професійної придатності випускників 

гуманітарних напрямків [4, с. 78]. Нагальною проблемою процесів 

перетворення в системі освіти, є суперечність між розширенням мережі 

навчальних закладів, збільшенням різноманітності форм навчання, 

примноженням спектру напрямів і спеціальностей, з одного боку, і 

необхідністю зберегти і підвищити якість підготовки фахівців, стійкість у 

функціонуванні системи освіти, з іншого [1, c. 54].  

З огляду на сучасні умови ефективна діяльність щодо забезпечення 

професійної підготовки базується на ряді концептуально нових підходів, що 

обумовлюють докорінні зміни організаційно-функціональних засад діяльності 

фахівців спеціальної освіти, зокрема, гуманізацію діяльності професійних сфер 

та підвищення їх авторитету, побудову відносин з громадянинами на засадах 

партнерства, чітке визначення компетенцій фахівців спеціальної освіти щодо 

забезпечення реалізації загальносвітових стандартів прав людини. Процес 

підготовки майбутніх фахівців повинен здійснюватись у новій особистісно-

орієнтованій парадигмі, де буде уможливлено актуалізацію професійно 

важливих особистісних якостей, і яка буде орієнтуватись на формування 

професійної компетентності, що передбачає створення системи професійних 

навичок професійної культури спілкування, професійної рефлексії, 

самоуправління та управління професійною діяльністю, які дозволятимуть 

досягати професійного успіху, самореалізації, професійного самоздійснення. 

Саме вони є характерними мірилами формування та становлення особистості 

фахівця [5, с. 51]. 

Перед сучасною системою вищої освіти України, що знаходиться на етапі 

своєї сутнісної трансформації в реаліях глобалізованого суспільства ХХІ 

століття, стоїть ціла низка стратегічних завдань, що потребують свого 

нагального вирішення: визначення стратегічних пріоритетів; контроль якості; 

зв’язок із виробництвом; активна інтеграція науки та освіти; економічна 

підтримка напрямів наукової та освітньої діяльності, що мають стратегічне 

значення; налагодження механізму раціонального фінансування; ефективного 



впровадження новітніх освітніх технологій; структурний розподіл у 

відповідності до оптимального забезпечення сучасних вимог ринку праці 

конкурентоздатними фахівцями тощо. Здійснений нами аналіз процесу 

глобалізації, змінності, конкуренції, що з кожним роком владніше заявляють 

про себе у світі, зобов’язують нарощувати дослідницькі зусилля з осмислення 

ролі освіти у формуванні особистості, адекватної інноваційному типу 

суспільного прогресу – інноваційної особистості. Досягнення 

конкурентоспроможної якості національної освіти в контексті соціальної 

згуртованості в освіті стає пріоритетом модернізації також і освіти України [3, 

c. 7]. 

Зазначимо можливі шляхи модернізації професійної підготовки фахівців 

у ЗВО: формування системи ускладнених вимог до процесу і результатів 

підготовки; перенесення основного акценту в підготовці до науково-

дослідницької діяльності на програму магістратури та встановлення вимог з 

підготовленості до неї до вступників в аспірантуру. До умов модернізації 

професійної підготовки відносемо: зміну цілей педагогічного процесу: від 

трансляції інформації до створення особливого освітнього середовища для 

розвитку професіоналізму майбутнього фахівця; інтегративний характер 

навчання, спрямованість на формування не знань, а ключових компетенцій 

студентів; актуалізацію завдань професійного виховання, особистісно-

професійного розвитку; створення адекватного викликам часу методичного 

супроводу освітнього процесу: навчальної літератури, освітніх технологій, 

оцінних засобів тощо [8, c. 54].  

Висновки та перспективи. Тож, слід зазначити, що ринок праці 

сьогодення висуває до майбутніх фахівців вимоги як щодо наявності базових 

професійно важливих якостей особистості, так і до здатності аналізувати свою 

професійну діяльність, удосконалювати професійні навички, засвоювати нові 

професійні напрямки, що потребує необхідності розвитку особистісного 

ресурсу. До основних напрямів професійної підготовки віднесемо наступні: 

реалізація взаємозв’язку між усіма дисциплінами навчального плану 

спеціальності, що дозволяє сформувати ґрунтовні знання, вміння їх застосувати 

для вирішення професійних завдань (знаннєва парадигма); вибір доцільних 

засобів діяльності суб’єктів у ситуації, що відповідає культурі діяльності та 

спілкування (культурологічна парадигма); здійснення спільної продуктивної 

діяльності на засадах гуманізації відношень (гуманістична парадигма). 

Погоджуємося з загальним акцентом наукової спільноти сучасності, що 

професійна підготовка фахівців спеціальної освіти має бути спрямованою на 

фopмувaння oсoбистoстi, яка володіє не тільки системою спеціальних знань та 

пpoфeсiйних дій, a й виpiзняється сфopмoвaнiстю пpoфeсiйнo важливих 

компетентностей, відповідним piвнeм квaлiфiкaцiї з уpaхувaнням світових i 

європейських стандартів якості при збереженні національних здобутків i 

пpiopитeтiв, а також здатної до плідної трудовоїої діяльності в сучасних умовах 

в контексті соціальної згуртованості в освіті. 

Соціально-економічні та політичні реалії сучасного світу, 

трансформаційні процеси у вітчизняній системі освіти, вимоги до сучасного 



фахівця та соціальне замовлення ринку праці спонукають до перегляду окремих 

усталених поглядів на цілі та завдання вищої професійної освіти. Рівень 

підготовленості випускника повинен відповідати міжнародним стандартам, що 

дозволить ефективно співпрацювати в глобальному життєвому просторі.  

Отже, розвиток суспільства на сучасному етапі характеризується 

надзвичайно складними процесами, що призводять до глибинних якісних змін, 

які охоплюють усі сфери життєдіяльності людини. В умовах глобалізації, 

інтеграції й ускладнення соціальної діяльності, значної кількості інформації, 

швидкого і постійного оновлення технологій фахівці можуть успішно 

функціонувати тільки в тому випадку, якщо вони матимуть певні життєві 

ціннісні орієнтації, якості і здібності, що забезпечать стійкість їх розвитку, 

соціальну мобільність, творчу особистісну позицію та гнучку адаптацію до усіх 

трансформацій. Це обумовлює необхідність заміни традиційної, «знаннєвої» 

парадигми вищої освіти на нову, що більшою мірою відповідає актуальним і 

перспективним потребам, як розвитку суспільства, так і потребам майбутніх 

фахівців. 
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кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки 

 

Постановка проблеми, її  актуальність. У сучасних умовах, коли 

зростає суспільно-економічна нестабільність і поширюються різноманітні 

соціально-небезпечні явища, особливої уваги з боку держави потребують 

соціально-незахищені верстви населення, які невзмозі подолати певні кризові 

стани тапотрапляють у складні життєві обставини, перетворюючись на жертв 

процесу соціалізації, що вимагає надання їм соціальної допомоги та додаткових 

соціальних послуг.Тому, соціальне забезпеченнянезахищених верств населення 

є важливим компонентом соціальної роботи, що потребує спеціальної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до його здійснення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Аналіз наукової літературиз 

питань надання соціального забезпечення вразливим категоріям та підготовки 

майбутніх фахівців до цього виду професійної діяльності показав, що: 

дослідниками (А. Артеменко, Т. Матвейчук, О. Тищенкота ін.) визначено 

основні шляхи соціального забезпечення незахищених верств населення в 

різних країнах, враховуючи особливості їхніх систем соціального захисту та 

рівня розвитку держави;науковцями (Т. Гордєєва, К. ван Дам, О. Кравченко, 

Л. Романовська та ін.) запропоновано ідеї щодо підвищення ефективності 

загальної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі. Проте 

питання теоретико-методичного забезпечення професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до роботи з незахищеними верствами 

населення у системі соціальної допомоги в Україні не є вивченим у повній мірі 

та потребує додаткового дослідження.  

Мета статті та завдання роботи.Враховуючи вищезазначене, метою 

дослідження євизначеннясуті, змісту та особливостей професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до здійснення соціального забезпечення 

незахищених верств населення. Завданнями роботи є:аналіз та узагальнення 

закордонного та вітчизняного досвіду здійснення роботи з соціального 

забезпечення незахищених верств населення, а також професійної підготовки 

фахівців соціальної галузі до відповідного виду діяльності; визначення 

особливостей теоретико-методичного забезпечення професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до роботи з соціального забезпечення в 

різних соціальних інституціях, що надають соціальні послуги  незахищеним 

верствам населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Аналіз наукових досліджень 

з питань надання соціального забезпечення за кордоном показав, що для систем 

соціального захисту та соціального забезпечення розвинених країн Європи, 

Канади, США характерними є широта охоплення вразливих контингентів 

населення (осіб з інвалідністю, мігрантів, біженців та вимушених переселенців, 

сімей з дітьми, самотніх людей літнього та похилого віку тощо) й різнорівнева 

система підготовки фахівців соціальної сфери, які надають відповідні соціальні 

послуги населенню (догляд удома, соціально-педагогічна робота, анімаційна та 

соціокультурна робота та ін.) [9]. Отже, у науці та практиці соціального 

забезпечення за кордоном накопичено чимале теоретичне підґрунтя та 



практичний досвід, що зумовлює необхідність ознайомлення здобувачів вищої 

освіти з теоретичними засадами та практичними аспектами соціального 

забезпечення незахищених верств населення за кордоном з метою його аналізу, 

узагальнення та адаптування до реалій соціального забезпечення в Україні. 

Як зазначає І. Савельчук, підготовка соціальних працівників в Україні в 

сучасних умовах відбувається за допомогою інноваційної моделі, що 

передбачає [6, c. 123]: створення інноваційного середовища підготовки 

фахівців; використання інноваційних методик соціальної 

роботи;запровадження системи супервізорства; застосуванняінтерактивних 

практик викладання соціальної роботи;партнерство між державними 

соціальними установами, навчальними закладами, благодійними організаціями 

та волонтерським рухом. 

Науковцями розроблено та апробовано інноваційні методики підготовки 

майбутніх фахівців соціальної сфери. Так, ураховуючи різноспрямованість 

професійної діяльності у соціальній сфері,К. ван Дам пропонує концепцію 

підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі на основі досвіду, що 

передбачає тісну співпрацю з практиками соціальної роботи та використанням 

таких важливих складників у підготовці фахівців як:  вивчення творчих 

предметів, розвиток креативності майбутніх фахівців, проблемно-орієнтоване 

навчання [2, c. 378-380]. Цілком поділяємо ідеї вищезазначених дослідників та 

вважаємо необхідним з метою підвищення ефективності професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників створювати під час навчання 

професійно-спрямоване освітнє середовище, яке дозволяє максимально 

наблизити процес освіти до реалій практичного вирішення професійних 

завдань, що забезпечуватиме підвищення готовності майбутніх фахівців до 

вирішення складних професійних завдань за допомогою використання такого 

методичного інструментарію, що передбачає формування важливих 

професійних компетенцій та результатів навчання (вмінь та здібностей до 

аналізу та узагальнення змісту законодавчих нормативних документів у галузі 

соціальної роботи з незахищеними верствами населення; визначення основних 

напрямів роботи з соціального забезпечення вразливих категорій населення; 

підбір методів та засобів соціальної роботи з певною групою незахищених 

верств населення; здійснення роботи з ресурсозабезпечення клієнтів соціальної 

роботи): кейс-методу під час розгляду ситуацій, які потребують здійснення 

діяльності з соціального забезпечення;моделювання та творче доповнення на 

основі розроблених проєктів з соціального забезпечення незахищених верств 

населення; ІНДЗ  з використанням проєктного методуу соціальній роботі з 

певною категорією, що відносять до незахищених верств населення. 

У змісті дисципліни «Соціальне забезпечення незахищених верств 

населення» передбачено засвоєння здобувачами вищої освіти  

трьох змістовних модулів: правові основи соціального забезпечення 

незахищених верств населення;система соціального забезпечення в 

Україні;організація соціального забезпечення незахищених верств населення в 

Україні, що, на наш погляд, дозволяє у повній мірі сприяти формуванню 

готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до виконання завдань 



соціального забезпечення незахищених верств населення у різних соціальних 

інституціях системи соціальної допомоги. 

Під час навчання здобувачі вищої освіти ознайомлюються з 

інноваційними технологіями та методиками соціальної роботи, які науковці 

пропонують використовувати фахівцям соціальної галузі з метою підвищення 

ефективності надання соціальних послуг у роботі з незахищеними верствами 

населення:  технологіяемпаурменту у соціальній реабілітації молодших 

підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах (Н. Сайко) [7];методика 

покращення процесу вітаукту осіб похилого віку (І. Ушакова) [10];інноваційні 

форми допомоги у соціальній роботі з вразливими сім’ями (З. Кияниця та 

Ж. Петрочко) [8];методика надання соціальних послуг малозабезпеченим 

громадянам та сім’ям (Г. Олійник)[4];методика проектування реабілітаційного 

простору для військовослужбовців учасників бойових дій та технологія 

комплексної реабілітації військовослужбовців учасників бойових 

дій (Ю. Бриндіков)[1]; методика психосоціальної підтримки в умовах 

надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс (Н. Гусак та ін.)[5] тощо. 

У процесі вивчення дисципліни «Соціальне забезпечення незахищених 

верств населення»здобувачі вищої освіти мають опанувати такі компетентності: 

а) загальні (здатність реалізовувати свої права та обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного, 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність 

застосовувати професійні знанняу практичних ситуаціях; здатність планувати 

та управляти часом під час надання соціальних послуг незахищеним верствам 

населення; знання та розуміння предметної області та розумінняїї використання 

у професійної діяльності соціального працівника; вміння виявляти, ставити та 

вирішувати професійні проблеми, що пов’язано з наданням соціальних послуг; 

здатність приймати обґрунтовані рішення у професійній діяльності; 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань та обов’язків у 

професійній діяльності соціального працівника; здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо під час здійснення соціальної роботи); б) спеціальні 

(знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи з соціального 

забезпечення незахищених верств населення та основних її напрямів; знання і 

розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи з соціального 

забезпечення незахищених верств населення; знання і розуміння організації та 

функціонування системи соціального захисту і соціальних служб; здатність до 

співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних 

проблем у професійній практиці; здатність застосовувати сучасні 

експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і 

лабораторних умовах під час здійснення соціального забезпечення 

незахищених верств населення; здатність розробляти шляхи запобігання, 

подолання і мінімізації наслідків соціальних проблем у клієнтів; здатність 

ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту; 

здатність до розробки та реалізації соціальних проєктів та програм щодо 

соціального забезпечення незахищених верств населення; здатність до 



застосування методів менеджменту для організації власної професійної 

діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого 

персоналу під час надання соціальних послуг незахищеним верствам 

населення; здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних 

професійних груп та громад під час здійснення роботи з соціального 

забезпечення незахищених верств населення; здатність дотримуватися етичних 

принципів та стандартів соціальної роботи під час здійснення роботи з 

соціального забезпечення незахищених верств населення). 

Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до роботи з 

незахищеними верствами населення потребує розвитку у них додаткових 

ресурсних можливостей щодо роботи зі вразливими контингентами, що вимагає 

опанування спеціальними формами та методами роботи. Одним із таких шляхів 

розвитку додаткових ресурсів у зазначеному напрямі є підготовка майбутніх 

фахівців соціальної галузі до використання етнопедагогічних засобів у 

соціальній роботі [3], що також здійснюється нами у процесі їхнього навчання.  

Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, досвід 

організації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників з 

використанням такого методичного інструментарію як: групові дискусії на 

основі аналізу кейсів;моделювання діяльності на основі аналізу та узагальнення 

результатів наукових досліджень і розроблених соціальних проєктів, що 

покращують якість надання соціальних послуг незахищеним верствам 

населення, та їх творче доповнення; метод створення та захисту групових 

соціальних проєктів, - що запроваджували під час організації професійно-

спрямованого освітнього середовища за допомогою матеріалів розробленого 

курсу «Соціальне забезпечення незахищених верств населення», дозволив 

визначити їх ефективними за результатами підсумкового оцінювання та 

опитування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. 

 Перспективним напрямом подальших досліджень є створення умов для 

організації занять з використанням можливостей дуальної освіти в умовах 

партнерської з закладом вищої освіти мережі соціальних інституцій, які 

працюють з незахищеними верствами населення.   
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ З 

ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ(ТПМ) МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДАНИМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Іонова О. Л. 

КЗО «Багатопрофільний  

                                           навчально-реабілітаційний центр  «Сузір'я» ДОР» 

Збільшення кількості дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) 

зумовлює активний пошук та розвиток наукових, практичних знань про 

особливості данного порушення у дітей та удосконалення методів та шляхів 

корекційного впливу. У зв'язку з цим, великої гостроти набуває проблема 

подолання тяжких мовленнєвих порушень у дітей та вибір оптимальних шляхів 

їх корекції. Молодший шкільний вік – період, коли активно розвиваються усі 

психічніп роцеси, тому необхідно продовжувати розпочатуще в дошкільному 

віці корекційну роботу. 

Мета статті полягає в тому, щоб вивчити та проаналізувати праці 

провідних науковців, що досліджували питання розвитку та навчання дітей 

молодшого шкільного віку, що мають  тяжкі порушеннями мовлення. 
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Останнім часом з’являються цікаві наукові дослідження, що 

розкривають нові можливості у роботі з дітьми даної категорїї. Детальне 

вивчення описаних в науковій літературі механізмів цих порушень  та досвіду з 

їх подолання, дасть можливість створити чітко структуровану систему роботи, 

визначити вибір оптимальних шляхів корекції  та уточнення змісту навчального 

матеріалу. 

У спеціальній педагогіці досягнуто значних зрушень на шляху до 

створення корекційних програм, методик, навчально-методичних, практичних 

посібників та впровадження їх у практику для забезпечення ефективності та 

результативності навчально-виховного процесу. Для того, щоб навчальний 

процесс був успішним, необхідно враховувати психологічні та фізіологічні  

особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями 

мовлення та, згідно з ними, планувати навчальний процес. Окреслена проблема 

була предметом вивчення багатьох науковців. Зокрема, вона розглядалася у 

працях Л. Волкової, Н. Гаврилової, Л. Ружицької, В. Тарасун, В. Тищенко, 

Л. Трофименко, Н. Чередніченко, М. Шеремет та ін. 

Тяжкі порушення мовлення за твердженнями науковців – це розлади 

мовлення (афазія, дизартрія, ринолалія, алалія), що характеризуються 

загальним його недорозвитком тяжкого ступеня, обмеженим мовленнєвим 

спілкуванням при збереженому слуху інтелекту (В. Тарасун, В. Тищенко, 

Л. Трофименко, Н. Чередніченко, М. Шеремет та ін.). Ці розлади проявляються 

однаково за різних первинних аномалій мовленнєвого розвитку, а тому є 

можливість при взаємопов’язаному формуванні фонетичних, фонематичних і 

лексико-граматичних компонентів мовлення у дітей досягти позитивних 

результатів. 

У дослідженнях кінця XX століття акцентовано на тому, що молодші 

школярі з тяжким порушенням мовлення, маючи певний рівень розумового 

розвитку, та достатньо розвинені такі органи чуття, як слух та зір, не мають 

відчутних проблем у навчанні. Проте, більшість сучасних дослідників 

(Н. Гаврилова, Р. Лалаєва, Л. Ружицька,В. Тарасун, М. Шеремет та ін.) 

зазначають, що у більшості молодших школярів з ТПМ є труднощі з читанням 

та написанням слів та цілих текстів, важко дається читання, сприйняття та 

відтворення прочитаного, у них не розвинуте асоціативне та абстрактне 

мислення.  

Дослідники, зокрема Р. Лалаєва відзначають, що у дітей з ТПМ цього 

віку нестійка увага, зменшення обсягу і міцності запам’ятовування, підвищена 

втомлюваність, що призводить до зниження працездатності [2,3, 4]. 

У школярів початкової школи ТПМ у процесі навчання спостерігається 

обмежений опис певного об’єкта, виокремлення якоїсь однієї частини об’єкта, 

його ознаки (в основному забарвлення), при цьому дитина називає тільки 

основні кольори, а форма, окремі частини об’єкта, їх взаємне розміщення увага 

молодшого школяра не фіксує. Учням початкової школи з різними формами 

порушення мовлення притаманне без наміченого плану виконання завдання. 

Вони починають виконувати завдання, не дослухавши пояснення вчителя, 

описувати об’єкти хаотично. Молодші школярі з тяжким порушенням мовлення 



неспроможні самостійно розповідати і відповідають тільки на послідовно 

поставлені запитання.  

Дослідниця Л. Ружицька зауважує, що недостатньо розвинутою 

виявляється також і здатність до обчислювальних операцій, аналізу та синтезу, 

загалом відбуваєтья зниження інтелектуального розвитку. Також, авторка 

зазначає, що рівень засвоєння арифметичних задач дітьми зТПМ має переважно 

репродуктивний у виняткових випадках може бути репродуктивно-

продуктивним, а окремі учні засвоюють їх лише на пасивно-репродуктивному 

рівні. Також виявлено, що у дітей помилки в процесі роботи над арифметичною 

задачею виникають досить значні і можуть спостерігатися на всіх етапах її 

розв’язання. Визначено, що труднощі в процесі засвоєння арифметичних задач 

є диференційованими і не зникають в процесі навчання в молодшій школі 

повністю, а поетапно змінюються в зв’язку з вивченням складнішого матеріалу 

[5, с.706-715]. 

Характерним для учнів з ТПМ є недорозвиток у них сенсомоторної 

функції мовлення, слухо-мовленнєвої пам’яті є недорозвиток міцності 

запам’ятовування та операцій мислення: умовиводу і порівняння. Слухове 

сприймання у дітей з ринолалією, в окремих випадках характеризується 

порушенням фонематичного слуху на певні групизвуків. Проблема 

поглиблюється ще й тим, щодітисамі не помічають дефектів власної 

звуковимови, і, як наслідок – вони не розуміють власну неправильну вимову і 

правильну учасників бесіди [2]. 

Л. Ружницька стверджує, що усі ці недоліки сприймання пов’язані не з 

первинними сенсорними дефектами, а їх підґрунтям є порушення складних 

сенсомоторних функцій, несформованість аналітико-синтетичної діяльності 

зорової системи молодшого школяра. Найчастіше це відбувається у тому разі, 

якщо у зоровому сприйманні беруть участь декілька аналізаторів, 

зокремаруховий. Тому найпомітніші недоліки спостерігаються у сприйманні 

простору, що ґрунтується на інтеграції зорових і рухових відчуттів[5, с.706-

715]. 

З. Пригода зауважує, що в наслідок недостатньої зрілості базових 

психічних структур у молодших школярів виникає недорозвиток спеціальних 

навчальних здібностей, що впливає на рівень засвоєння ними програмного 

матеріалу з усіх навчальних предметів. Особливо це стосується уроків 

математики. Загальні труднощі засвоєння математичного матеріалу молодшими 

школярами з порушенням мовленнєвого розвиткузаключаютьсязокремав 

аналізі змісті задачі. Діти розв’язували вірно задачу лише тоді, коли 

аналізували записаний варіант її змісту. Незважаючи на приблизно однаковий у 

всіхшколярів результат, який виражається у нездатності самостійно 

проаналізувати зміст задачі, причини цих труднощів в учнів різні. Обумовлені 

вони вибірковим недорозвитком у них пізнавальної діяльності [4, 31-35].  

Щодо розвиненості інших психічних процесів, Н. Гаврилова зауважує, 

що у молодших школярів з ТПМ спостерігається недорозвиток кінетичного 

праксису, регуляції та контролю слухо-мовленнєвої та зорової пам’яті, а також 

операції встановлення причинно-наслідкових зв’язків [1, с.112-135].  



Школярі початкової школи з ТПМ протягом навчання у початковій 

школі можуть аналізувати дії, процеси, однак, порівняно з нормою, це 

елементарний рівень сформованості. Крім того, на перебіг дії аналізу часто 

впливає характер діяльності учнів – розгальмованість, або навпаки, 

загальмованість діяльності, яка зберігається до кінця навчання у початковій 

школі.  

У наукових дослідженнях Н. Гаврилової виокремлено, що при 

недорозвитку кінестетики у молодших школярів з ТПМ, насамперед, 

порушується відчуття просторових уявлень, що призводить до проблем 

формування власне когнітивної ланки психічних функцій [1, с. 120]. 

У молодших школярів із порушенням мовлення має місце знижений 

обсяг усіх видів пам’яті (Н. Гаврилова, Р. Лалаєва, Л. Ружницька, В. Тарасун, 

В. Тищенко, Л. Трофименко, Л. Цвєткова, Н. Чередніченко), порівняно з 

нормою. Під час навчання в молодшій школі обсяг пам'яті збільшується, однак 

слухова пам’ять не досягає норми. З’ясовано, що рівень слухової пам’яті 

безпосередньо пов’язаний із мовленнєвим розвитком: чим гірше мовлення, тим 

гірша слухова пам’ять [2,3,4]. 

Досліджуючи зорову память молодших школярів з ТПМ, А. Колупаєва 

відзначає значне зменшення загального об'єму і точності запам’ятовування, 

порівняно з іншими дітьми. Дослідниця стверджує, що такі діти слабо 

орієнтуються в умовах завдання. Психічні процеси, розумові операції 

(вербальна тпам'ять, навички фонематичного і морфемного аналізу, 

виконаннядій за аналогією, перенесення на мовному матеріалі і т. д.) 

гальмуються дефектами мовлення [2].  

Процеси порівняння відбуваються за загальними закономірностями 

розвитку, однак, на відміну від нормального розвитку, повільніше і не якісно. 

Проте, у цієї категорії школярів найбільш розвинені такі психічні процеси, як 

зорове сприймання та зорово-мовленнєвапам’ять. У освітньому процесі 

молодших школярів з ТПМ необхідно використовувати якомога більше 

наочності тому, що зорова память у дітей цієї категорії розвинена найкраще з 

усіх психічних процесів. Слід такожз азначити, що у них спостерігаються 

відносно збережені можливості смислового, логічногозапам’ятовування[5]. 

Висновки та пропозиції подальших досліджень. Отже, враховуючи 

вищевикладене, можемо констатувати, що у дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення визначено такі типи труднощів навчання в молодшій школі: 

недорозвиток сенсомоторної функції мовлення, сприйняття на слух, 

недорозвиток обсягу та міцності запам’ятовування, операцій із мовними 

знаками, труднощі сприймання текстів.  

Проведений аналіз наукових джерел, які присвячені вивченню цілісної 

структури дефекту молодших школярів з ТПМ, дає підстави стверджувати, що 

не тільки недорозвиток мовлення, але й низькі темпи формування інших 

психічних процесів, визначають труднощі засвоєння ними знань, умінь та 

навичок з різних навчальних дисциплін у школі. Такі висновки та узагальнення 

мають визначальну роль в організації навчання дітей з ТПМ, здійснення їх 



комплексної реабілітації, з метою забезпечення їх соціалізації та успішної 

інтеграції в суспільство. 
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Основними проблемами сучасної соціальної роботи як науки, 

спеціальності та практичної професійної діяльності можна виділити низький 

соціальний статус, недостатнє розуміння у суспільстві її сутності, значення, 

необхідності, можливостей. Іноді соціального працівника дорівнюють до 

низько кваліфікованих робітників з мізерною заробітною платою, а іноді –  до 

чогось не зрозумілого, зайвого у суспільстві. До таких проблем можна додати 

ті, що супроводжують фахівця соціальної роботи на професійному місці – це 

неможливість повністю зреалізувати професійні функції, складні умови праці, а 

іноді небезпечні, подвійність підпорядкування, не облаштованість кабінету 

соціального працівника, недостатнє фінансування з боку держави. 

Ускладнюють ситуацію зміни у нормативній базі системи підготовки  

майбутніх соціальних працівників. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року №266 «Про затвердження переліку галузей і 

знань спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти», соціальна педагогіка трансформувалася у галузь знань – «соціальна 

робота», що призвело до перегляду змісту підготовки фахівців даної сфери та 

розробці нових стандартів професійної підготовки соціальних працівників. У 

свою чергу усе перелічене виливається у нестачу абітурієнтів на спеціальності 



«соціальна робота», скороченню посад соціальних працівників/соціальних 

педагогів, виникненню плутанини між такими фахівцями, як соціальний 

педагог і соціальний працівник та їх посадовими обов’язками тощо. На перший 

погляд це не досить важливі питання для розвитку суспільства, але тільки 

соціально, економічно здорове суспільство може забезпечити нормальні умови 

і підтримку кожному його члену, у тому числі і вразливим категоріям. Саме 

таку підтримку, поруч з медичними працівниками, має надавати соціальний 

працівник/соціальний педагог. Зараз суспільство лише тільки починає розуміти 

важливість професії соціального працівника і цьому допомогла, нажаль, 

епідемічна ситуація в країні, яка загострила проблеми в усіх сферах розвитку 

держави. Однак це досить повільний процес такого усвідомлення і тому саме 

закладам вищої освіти потрібно вживати такі методи, які допоможуть 

підвищити статус професії. Перш за все, це методи, які допомагають побачити 

й усвідоми свої можливості кожному студенту, який обрав професію 

соціального працівника.  

Розв’язання  проблеми покращення  професійної готовності майбутніх 

соціальних працівників започатковане у працях О. Безпалько, І. Звєрєвої, О. 

Пальчевського, А. Капської, В. Поліщук, І. Миговича, Т. Семигіної, Л. Тюплі, 

В. Савицької, А. Конончук, в яких обґрунтовано теоретико-методичне 

забезпечення практичної підготовки майбутніх соціальних працівників до 

професійної діяльності, розкрито її сутність і зміст. Так, А. Конончук 

підкреслює необхідність підвищення статусу практики, яка має 

класифікуватися за рольовою позицією студента-практиканта на академічну, 

інтеграційну, «життєву», особистісного зростання, що значно підвищить 

вмотивованість майбутнього фахівця [1]. Дослідниця В. Савицька    

підкреслюючи необхідність організації професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників на засадах праксеологічного підходу, надає перевагу 

збільшенню кількості практичних завдань в межах навчальних дисциплін 

соціально-педагогічного циклу [2]. Аналізуючи сучасні дослідження, що 

присвячені удосконаленню практичної підготовки майбутніх соціальних 

працівників, можна відмітити актуальність і необхідність розроблених моделей, 

систем і методик, однак усі вони передбачають збільшення, а не зменшення 

кількості годин у навчальних планах студентів, що на даний момент не 

можливо. Тому стає необхідним, враховуючи соціально-економічні умови 

вищої освіти, розглянути альтернативні форми практичної підготовки 

майбутніх соціальних працівників. 

Звертаючись до досвіду кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

однією із таких форм підготовки майбутніх соціальних працівників є 

навчально-практичний центр з соціальної педагогіки і соціальної роботи. 

Метою створення Центру є поєднання теоретичної і практичної підготовки, що 

передбачає тісну співпрацю з освітніми закладами, державними і 

недержавними соціальними установами, громадськими організаціями, 

пенітенціарними закладами усіх рівнів і типів підпорядкування м. Полтави та 

Полтавської області, які є базою для проведення семінарсько-практичних, 



лабораторно-практичних занять з навчальних дисциплін. Під керівництвом 

викладача університету та представника установи, що реалізує завдання 

соціальної роботи відбувається вивчення студентами різних аспектів 

професійної діяльності. Так, вивчення основ соціально-педагогічної роботи з 

дітьми з особливими потребами відбувається у Міському центрі реабілітації 

осіб з інвалідністю м. Полтави. З вимогами та правилами написання соціальних 

проєктів, особливостями проведення тренінгів та різних акцій у молодіжному 

середовищі майбутні соціальні працівники знайомляться на базі Обласного 

молодіжного центру Полтавської області та Благодійної організації «Світло 

надії». Особливості роботи соціального педагога з вразливими категоріями 

дітей студенти вивчають у Центрі соціально-педагогічної підтримки імені 

С. Русової м. Полтави. Зміст профілактичної та корекційної роботи з умовно 

засудженими підлітками студенти опановують у «Центрі пробації» в 

Полтавській області.  У «Центрі допомоги вагітним» м. Полтави студенти 

знайомляться з основами соціально-педагогічної роботи  з підготовки молоді до 

майбутнього батьківства, збереження репродуктивного здоров’я. Вивчають 

технологію проведення консультацій з вагітними жінками, які опинилися у 

важких життєвих ситуаціях. Технологія групової терапевтичної роботи та 

індивідуальної корекції осіб групи ризику вивчається студентами на базі 

реабілітаційного центру «Вихід –є!». 

Тобто такий підхід, що організований за принципом відкритості, до 

практичної підготовки майбутніх соціальних працівників дає можливість 

активно включатися у практичну діяльність, швидко знаходити місце 

працевлаштування та чітко визначитися з напрямом соціальної роботи, який 

відповідає уподобанням, інтересам та характеру студента.  
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Аналіз спеціальної літератури [4,5,7] та дані проведеного нами 

експериментального дослідження свідчить, що особливістю лексичного 

розвитку учнів із ТПМ є обмеженість, звуженість смислової структури слова, 

несформованість різних типів його значень (абстрактних, узагальнюючих, 

синонімічних, антонімічних, переносних), значно менший обсяг семантичних 

полів та більш низький (порівняно з нормою) рівень смислових зв’язків між 

словами, які організовують ці поля. Характерними також є труднощі розуміння 

та пояснення лексико-стилістичних засобів увиразнення змісту художніх 

творів. У зв’язку з цим актуальності набуває проблема розширення лексичних 

можливостей учнів із ТПМ в рамках освітнього процесу. Збагачення 

лексичного запасу учнів – це не стихійний, а спеціально організований процес, 

до якого залучається увесь персонал школи. Провідна роль у вирішенні цього 

завдання відводиться урокам читання, оскільки саме вони забезпечують 

засвоєння учнями нового лексичного матеріалу при роботі із художніми 

творами. Вважаємо за необхідність розробку спеціальної методики формування 

лексичного складової учнів із ТПМ з опорою на методичну основу уроків 

читання.  

Результати експериментальних даних вивчення особливостей лексичної 

складової мовленнєвої діяльності учнів 2-3 класів із ТПМ дали змогу визначити 

основні вимоги до змісту корекційного навчання (лексична ланка) : 

1. Основна увага в корекційній роботі спрямовується на формування 

розуміння семантики слів ужитих в прямому, абстрактному та переносному 

значеннях, шляхом пояснення їх значень,  а також уміння використовувати їх 

відповідно до мовленнєвої ситуації.   

2. Лексичному розвитку сприяє робота з формування вміння оперувати 

лексичними явищами (синонімії, антонімії, полісемії), що впливає на ефективність 

роботи з текстами різних жанрів, представлених в „Читанках”  (вміння розуміти 

головну думку, мораль, висловлювати власну думку до подій, героїв, що зображені 

в текстах).  

3. Провідною ідеєю уроків читання є збагачення не стільки кількісного, 

скільки якісного лексичного запасу. Цьому сприяє створення різноманітних 

комунікативних ситуацій, розробка та використання завдань та вправ, спрямованих 

на розвиток мовленнєвої активності учнів.  

Аналіз методичної літератури [1,4] засвідчив, що у роботі над 

уточненням і розширенням лексичної складової учнів можна визначити такі 

основні завдання: 

1. Привернути увагу до лексичного значення слів.  

2. Виховати уміння пояснювати їх семантику шляхом використання 

різних прийомів. 

3. Сформувати уміння практичного використання слова у різних 

контекстах. 

Відповідно до цих завдань нами було розроблено алгоритм дій щодо 

лексичної роботи на уроках читання: 

I. Лексичний (словниковий) аналіз мови художнього твору, який 

вивчається на уроці, що передбачає: 



-  виявлення незнайомих слів і висловів; 

- уточнення відтінків значень окремих слів і висловів; 

- виявлення слів, ужитих у переносному значенні; 

- знаходження слів синонімів та антонімів, з'ясування їх смислових 

відтінків; 

- аналіз зображувальних засобів мови художнього тексту. 

II. З'ясування значення цих слів та висловів шляхом використання 

різних способів: показ предмета чи дії, позначених новим для дитини словом, 

демонстрація малюнка, ілюстрації, слайдів із зображенням предметів, назви 

яких є новими для дитини, добір синонімів, антонімів. Введення нових слів у 

контекст. 

III. Виконання лексичних завдань на добір слів із певним значенням: 

дібрати потрібні за смислом речення іменники з поданого синонімічного ряду; 

дібрати прикметники для опису предметів, для характеристики людини, опису 

її зовнішності, настрою, свого ставлення до події, до товариша і т. ін. 

IV. Введення поданих слів у речення чи тексти: складання речень за 

опорними словами, заміна слів у реченнях відповідними синонімами чи 

антонімами тощо. 

У процесі здійснення дій алгоритму в учнів поступово виховується увага 

до значення слів і висловів, що є важливою передумовою успішної роботи над 

збагаченням і активізацією словникового запасу школярів із ТПМ. 

Урахувавши теоретично обґрунтовані складності механізму формування 

лексичної складової (В.К.Воробйова, І.І.Глущенко, О.В.Ревуцька, Н.В.Серебрякова, 

Л.Ф.Спірова. Л.І.Трофименко, І.О.Холодар, М.В.Шевченко), ми визначили основні 

напрями лексико-семантичної роботи: 

1) формування правильного розуміння значень окремих слів; 

2) формування розуміння змісту слів, ужитих в узагальнюючому,  

абстрактному, прямому та переносному значеннях.; 

3) формування та розвиток лексичних полів; 

4) формування лексичної системності (антонімія, полісемія, синонімія); 

5) формування вміння розуміти та використовувати лексичні та лексико-

стилістичні засоби увиразнення змісту художніх творів (епітети, порівняння, 

фразеологізми). 

Аналіз  уроків читання дав змогу встановити, що лексична робота 

проводиться на різних етапах роботи з текстом:  

1) На етапі підготовки до читання нового тексту;  

2) Під час первинного читання;  

3) Під час аналізу фактичного змісту тексту та обговорення змісту 

прочитаного ( головних героїв, подій, зображених у тексті);  

4)  На етапі закріплення матеріалу.  

Метою першого підготовчого (пропедевтичного) етапу є запобігання 

труднощів розуміння прочитаного шляхом пояснення значень незнайомих слів. 

На другому етапі під час читання тексту уточнюється розуміння значення 

слів шляхом введення його в речення з тексту. 



На третьому етапі відпрацьовується уміння вживати незнайомі слова у 

зв’язному мовлені. Разом з цим визначається мораль та головна думка тексту. 

На етапі закріплення матеріалу повторюються найбільш важкі слова, що 

вводяться у склад речення. 

Розроблена корекційна методика реалізувалася у наступних напрямках: 

І.Формування правильного розуміння значення та використання окремих 

слів, слів у контексті . 

Метою даного напряму є уточнення значення слова, формування уміння 

самостійно підбирати назви предметів, утворювати слова з частин, пояснювати їх, 

правильно вживати у реченнях, тестах,  їх уривках. Досягнення мети даного 

напряму полягає у вирішенні завдань, спрямованих на: 

1. називання та пояснення значення окремих слів; 

2. знаходження виділених слів у складі речень, взятих із казок, оповідань, 

байок, прислів’їв, приказок та розкриття їх значення; 

3. утворення цілих слів із їх частин; 

4. самостійне утворення речень із заданими словами; 

5. відтворення змісту знайомих творів за опорними словами. 

ІІ. Формування розуміння змісту слів ужитих в узагальнюючому,  

абстрактному, прямому та переносному значеннях.   

Метою даного напряму є формування розуміння змісту слів ужитих в 

узагальнюючому, абстрактному, прямому та переносному значеннях.  Мета 

досягається шляхом вирішення завдань, спрямованих на: 

1. знаходження в тексті, самостійний підбір та пояснення слів, що мають 

узагальнююче значення; 

2. складання словосполучень та речень із узагальнюючим словом; 

3. продовження ряду слів, що позначаються одним узагальнюючим; 

4. серед запропонованих слів вказати зайве слово, а до решти слів дібрати 

узагальнююче слово; 

5. знаходження та пояснення висловів, ужитих в прямому та переносному 

значеннях, складання з ними речень; 

6. співвіднесення змісту прочитаного уривку з певним лексичним 

поняттям, що має абстрактне значення, пояснення його та складання з ним 

речення; 

7. пояснення виділених абстрактних слів та самостійне введення їх в 

речення. 

ІІІ. Формування та розвиток лексичних полів 

Метою даного напряму є систематизація та упорядкування лексичного 

запасу, оскільки слова існують не самі по собі, а в певному зв’язку та 

взаємовідношеннях з іншими словами. Досягнення мети даного напряму полягає у 

вирішенні наступних завдань:  

1. Підібрати слова за тематичним принципом до запропонованого; 

2. Підібрати слова, що позначають певну властивість чи якість; 

3. Утворити речення з частин та пояснити їх значення; 

4. Продовжити міркування за запропонованим початком; 

5. Підібрати слова у порядку збільшення чи зменшення; 



6. Серед ряду запропонованих слів-дій чи назв обрати такі, що підходять 

за змістом до вказаного слова; 

7. Об’єднати слова парами та інші. 

ІV. Формування лексичної системності (антонімії, полісемії, синонімії) 

Мета даного напряму лексичної роботи полягає у формуванні в школярів 

розуміння значень слів, що мають декілька значень, близьких за значенням та з 

протилежним значенням слів, а також вміння оперувати цими словами. Вирішення 

наступних завдань сприятиме досягненню вказаної мети: 

1. Знайти в тексті, самостійно підібрати, обрати серед запропонованих слова, 

що мають близьке чи протилежне значення, пояснити їх, скласти з ними речення; 

2. Знайти, пояснити та скласти речення із словами, що мають декілька 

значень; 

3. Обрати чи утворити словосполучення з протилежним чи близьким 

значенням; 

4. Знайти в тексті казки, оповідання, прислів’ї та приказки  антоніми, 

синоніми багатозначні слова; 

5. Замінити виділені слова в реченні словами протилежного чи близького 

значення та пояснити зміст речення. 

V. Формування вміння розуміти та використовувати лексичні та лексико-

стилістичні засоби увиразнення змісту художніх творів (епітети, порівняння, 

фразеологізми). 

Метою даного напряму роботи є формування вміння розуміти та 

використовувати епітети, порівняння, метафори як основні засоби увиразнення 

змісту художніх творів. Мета досягається шляхом вирішення наступних завдань: 

1. Знайти в реченні чи тексті порівняння, пояснити їх та скласти з ними 

речення; 

2. Самостійно утворити порівняння, розкрити їх значення; 

3. Пояснити виділені образні вислови, замінити їх власними словами; 

4.  Знайти відповідність між назвою твору та образним висловом; 

5. Знайти в тексті описи природи, вчинків, головних героїв. 

6. Знайти в тексті образні висловлювання, порівняння та пояснити, чому 

автор використав саме їх. 

Таким чином, організація лексичної роботи на уроках читання – це не 

стихійний, а цілеспрямований організований процес, який забезпечується 

урахуванням структури даних читання при роботі з текстами різних жанрів. 
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університет імені В. Г. Короленка 

Постановка проблеми.В умовах  сьогодення актуальною є проблема 

формування комунікативної компетентності особистості, що необхідно 

реалізувати, починаючи з дошкільного дитинства, адже комунікативна діяльність 

є провідним чинником розвитку особистісного потенціалу дитини, засобом 

пізнання навколишнього і самого себе, основою засвоєння повноцінних 

людських стосунків.Відтак, освітньо-виховний процес закладу дошкільної освіти 

має бути спрямований на формування всебічно розвиненої, компетентної, творчої 

особистостіу різних сферах життєдіяльності, в тому числі комунікативної. 

Аналіз актуальних досліджень.Вивченню особливостей організації 

освітньо-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку з 

порушеннями мовленнєвого розвитку присвячені численні дослідження 

педагогів і психологів (А. Богуш,Л. Волкова, Н. Гавриш, Л.Калмикова, К. 

Крутій,І. Мартиненко,  

Г. Парфьонова, Н. Пахомова,Т. Піроженко, Н. Січкарчук, Є. Соботович, 

В. Тищенко, Л. Трофименко, С. Шаховська, М. Шеремет та ін.)[2-5; 8].Ідеї 

компетентнісного підходу до сучасної освіти, в тому числі дошкільної, 

знаходять свою підтримку у працях багатьох науковців (І. Бех, А. Богуш,Н. 

Гавриш, 

І. Зарубінська, І. Зимня, О. Кононко, І. Рогальська-Яблонська та ін.)[2; 6]. 

Дослідники підкреслюють його багатогранність, різноплановість, системність 

та комплексність, що сприяє значному підвищенню результативності освітньо-

виховного процесу, забезпеченню рівноправності та доступності здобуття 

якісної освіти дітьми дошкільного віку з нормотиповим та порушеним 



мовленнєвим розвитком. Однак, незважаючи на значну кількість наукових 

праць, поза увагою дослідників залишилося врахування специфічних 

психолого-педагогічних умов, що реалізують принципи компетентнісного 

підходу до організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми старшого 

дошкільного вікуіз моторною алалією.Тому метою нашого дослідження є 

теоретичне обґрунтування доцільності вивчення проблеми формування 

комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку із моторною 

алалією, яка є важливою складовою процесу організації освітньо-виховного 

процесу в системі загальної та спеціальної дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Освітньо-виховний процес в закладі 

дошкільної освіти організовується у розвивальному середовищі, яке 

утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та 

простором власного «Я»дитини. Практичні зусилля педагогів по його реалізації 

підпорядковуються інтересам дитини та індивідуальнимо собливостям її 

розвитку у різних сферах життєдіяльності. 

Відтак, особливого значення набуває дослідження комунікативної 

діяльності у дітей старшого дошкільноговіку, який характеризується, з одного 

боку, активним включенням дитини в групову комунікативну взаємодію з 

однолітками, з іншого – збагаченням досвіду спілкування з дорослим, що 

сприяє формуванню комунікативної готовності до шкільного навчання й 

подальшоїїїсоціалізації (Г. Бекетова, Ю. Бистрова, О. Мамічева,І. Мартиненко, 

Г. Мозгова, Н. Пахомова, Ю. Приходько, О. Проскурняк, О. Романенко, Л. 

Руденко, Т. Сак, В. Синьов, Є. Синьова, В. Тарасун, Л. Фомічова, М. Шеремет, 

Д. Шульженко та ін.) [3; 4; 6].  

Формування комунікативної діяльності у дітей дошкільного віку включає 

завдання розвитку здатності сприймати, розуміти зв'язне мовлення дорослих, 

умінь мовленнєвого спілкуванняз оточуючими, умінь приймати і передавати 

вербальну інформацію, що є однією з головних характеристик особистості, 

їїкомпетентності. 

Розкриваючи зміст поняття «комунікативна компетентність» науковці 

найчастіше розглядають його як здатність встановлювати та підтримувати 

необхідні контакти з людьми. До складу комунікативної компетентності 

включають певну сукупність знань, умінь та навичок, що забезпечують 

ефективне здійснення комунікативного процесу [2;5]. Д. Ізаренков трактує 

«комунікативну компетентність» як здатність людини до спілкування в одному 

й декількох видах мовної діяльності, що являє собою набуту в процесі 

природної комунікації або спеціально організованого навчання особливу якість 

особистості [2].Отже, комунікативна компетентність розглядається як певний 

рівень розвитку особистості, що передбачає сформованість цілої системи 

мотиваційно-спонукальних явищ, особистісних якостей та функціональних 

проявів, які реалізують емоційні, когнітивні, поведінкові сфери дитини. 

Таким чином, у дошкільника повинні бути сформовані певні компетенції, 

які він використовуватиме у процесі своєї навчальної діяльності та які 

свідчитимуть про рівень його комунікативної компетентності, що знаходиться у 

прямій залежності від мовленнєвого розвитку. 



Дослідження мовленнєвої діяльності дітей із моторною алалією свідчать, 

що останні належать до чисельної групи з обмеженими психофізичними 

можливостями, проте ці діти мають збережений розумовий розвиток й 

функціональність аналізаторних систем. За психолого-педагогічною 

класифікацією це діти з загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ). Для них 

вільне володіння комунікативними знаннями, вміннями та навичками – це 

можливість особистісного розвитку й соціальної адаптації. Зазначимо, що саме 

комунікативна компетентність дозволяє дитині старшого дошкільного віку 

успішно вступати у різного роду (вербальні та невербальні) контакти для 

вирішення комунікативних і пізнавальних задач (сприйняття і передавання 

вербальної інформації), сприяє засвоєнню відповідних знань, формуванню умінь 

та навичок, що забезпечують ефективне здійснення комунікативно-мовленнєво 

гопроцесу. У зв’язку з цим останнім часом актуалізується проблема формування 

комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку з нормальним та 

порушеним мовленнєвим розвитком, як передумови успішного мовленнєвого 

розвитку та пізнавальної активності в цілому. Про це свідчать чисельні праці 

науковців (А. Богуш, Л. Волкової, І. Мартиненко, І. Марченко, Н. Пахомової, 

Т. Піроженко, Т. Сак, Є. Соботович, С. Шаховської, М. Шеремет та ін.) та зміст 

Державного стандарту і чинних програм сучасних дошкільних навчальних 

закладів України [1-5; 7]. 

Відтак, Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує 

педагогів на цілісний підхід до особистості, тобто центральною фігурою 

освітнього процесу є дитина як мовленнєва особистість. Основною вимогою є 

формування особистості дитини, її життєвої (ігрової, навчальної, трудової, 

комунікативної, побутової) й соціальної компетентності[1]. Зміст Базового 

компонента дошкільної освіти щодо мовленнєвого розвитку дітей презентовано 

освітньою лінією «Мовлення дитини», у якій подано кінцеві результати з 

формування комунікативної і мовленнєвої компетенцій дошкільників. 

Насамперед увага звернена на комунікативні здібності дитини, які трактуються 

як «комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, 

спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння 

орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування, стриманість у 

спілкуванні; культура мовленнєвої комунікації. Комунікативна компетенція 

передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції». Окрім того, у 

Базовому компоненті дошкільної освіти визначено завдання з розвитку 

фонетичної, лексичної, граматичної і мовленнєвої компетенцій. 

Теоретичний аналіз змісту чинних програм навчання і виховання дітей 

дошкільного віку («Дитина», «Малятко»,«Дитина в дошкільні роки», 

«Українськедошкілля», «Я у світі», тематичних програм «Витоки мовленнєвого 

розвитку дітей дошкільного віку», «Мовленнєвий компонент дошкільноїо 

світи», «Розвиток українського мовлення у дошкільників» та ін.) свідчить про 

те, що вони також визначають формування комунікативної компетентності 

головним  завданням мовленнєвого розвитку дошкільників. 

Однак, об’єктивний аналіз практики організації корекційно-

розвивального процесув сучасних умовах свідчить, що процес формування 



комунікативної компетентності у дітей старшого дошкільного віку із моторною 

алалією ускладнюється й уповільнюється за наявні розбіжності між  сучасними 

вимогами до комунікативно-мовленнєвої діяльності і педагогічними умовами 

забезпечення цього процесу в умовах загальних та спеціальних закладів 

дошкільної освіти.  

Відтак, ефективність та результативність логопедичної роботи з дітьми 

старшого дошкільного вікуз тяжким порушенням мовлення, в тому числі із 

моторною алалією, залежить від наявності і оптимального функціонування 

специфічних психолого-педагогічних умов з урахуванням індивідуальних 

особливостей їх комунікативного розвитку. У першу чергу це організаційно-

педагогічні умови, головною з яких є створення навчально-корекційного і 

комунікативного середовища [7]. Поряд з цим, необхідним є урахування 

загально-дидактичних принципів (природовідповідності; послідовності; 

гуманізації й гуманітаризації; наступності; науковості; свідомості й активності; 

цілеспрямованості; творчості; доступності і достатнього рівня складності; 

єдності свідомості та діяльності; зв’язок теорії з практикою; розвивального 

характеру навчання; співтворчості; індивідуалізації і диференціації; 

оптимізації), системо-утворювальних принципів(системності, послідовності й 

раціональності, наочності, розвивального характеру навчання, співтворчості, 

індивідуалізації і диференціації, оптимізації) та технологічних (педагогічне та 

логопедичне діагностування) умов [7]. 

Слід зазначити, що важливого значення у формуванні комунікативної 

компетентності набувають принципи навчання мови й мовлення, обґрунтовані 

Л. Федоренко. Серед них найдоцільніші та найактуальніші для мовленнєвого 

онтогенезу такі, як: розуміння мовних значень, оцінка виразності мовлення, 

розвиток чуття мови, поступове прискорення темпу збагачення мовлення. 

Відтак, реалізація принципів формування мовленнєвої діяльності забезпечує 

передусім ефективне управління оволодінням дітьми когнітивно-мовленнєвими 

операціями та діями з подальшим доцільним і продуктивним застосуванням їх у 

комунікативній діяльності. 

Висновок. Відтак, компетентнісно спрямований підхід до організації 

логопедичної роботи з формування комунікативної компетентності дітей 

старшого дошкільного віку із моторною алалією єосновним напрямом 

діяльності закладу дошкільної освіти, що має бути зорієнтований на цілісну 

комунікативну діяльність дитини, яка органічно вписується в систему її 

повсякденного життя,сприяти значному підвищенню результативності 

освітньо-виховного процесу, забезпечувати рівноправність та доступність 

здобуття якісної освіти дітьми дошкільного віку з нормотиповим та порушеним 

мовленнєвим розвитком. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в розробці методики 

формування комунікативної компетентності у дітей старшого дошкільного віку 

із моторною алалією з урахуванням основних напрямів та спеціальних 

педагогічних умов корекційно-розвивальної роботи. 
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АНДРАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

Котломанітова Г.О.,  кандидат педагогічних наук, доцент, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

Постановка проблеми. Соціальна робота – порівняно молода професійна 

галузь. В Україні професія соціального працівника виокремилася у 90-х роках 

ХХ століття. Відтоді розпочалася підготовка фахівців соціальної сфери у 

закладах професійної освіти, переважно у вишах. Наразі здійснюється 

підготовка за спеціальністю «Соціальна робота» здобувачів вищої освіти 

освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр». Дипломовані спеціалісти мають 

можливість працювати, відповідно до Національного класифікатора професій 

України ДК 003:2010, на посадах: соціальний працівник, педагог соціальний, 

фахівець із соціальної роботи та ін. Здобуття освіти за другим, магістерським, 

рівнем дає право обіймати викладацькі, керівні та управлінські посади, такі як: 

викладач з соціальної педагогіки, інспектор з соціальної допомоги, менеджер у 

соціальній сфері, менеджер з організації консультативних послуг. До сфер 

працевлаштування входять установи та заклади, підпорядковані Міністерству 

соціальної політики, Міністерству освіти і науки України та ін.: служби у 

справах дітей, служби опіки і піклування, центри соціальних служб, центри 

соціального захисту, центри соціального обслуговування, кризові, 

реабілітаційні, навчально-реабілітаційні центри, центри соціальної адаптації та 



реінтеграції, центри соціально-психологічної допомоги; заклади загальної і 

професійної освіти, громадські, волонтерські, благодійні організації тощо. 

Фахівці соціальної сфери націлені на роботу не тільки з дітьми та молоддю, а й 

з дорослою віковою групою, людьми похилого віку. Функціональні обов’язки 

соціальних працівників передбачають і здійснення просвітницької діяльності. 

Відтак, до професійних компетентностей належить здатність виявлення й 

оцінки потреб вразливих категорій громадян, зокрема інформаційних; здатність 

надавати консультативні, освітні послуги; здійснювати педагогічний вплив на 

дорослих осіб задля їх самореалізації, реінтеграції чи соціальної реабілітації.  

Аналіз наукових досліджень. Питаннями професійної підготовки 

соціальних працівників, соціальних педагогів займається когорта видатних 

науковців, учених. Серед них: С. Архипова, О. Безпалько, О. Дубасенюк, 

Л. Завадська, А. Капська, О. Карпенко, І. Ларіонова, В. Поліщук, 

Л. Романовська, С. Харченко та ін. Зміст освітніх програм підготовки фахівців 

соціальної сфери розглядається у відповідності до тенденцій розвитку 

суспільства, державної соціальної політики в Україні, динаміки освітніх 

процесів, потреб ринку праці, запитів роботодавців. На сьогодні серед інших 

освітніх компонент включено й андрагогіку. 

Окреслення цільових, змістових, організаційно-методичних аспектів 

андрагогічної підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Соціальна 

робота» освітнього рівня «магістр» визначає мету нашої статті. 

Виклад основного матеріалу. Андрагогіка – галузь наукового знання й 

сфера соціальної практики, яка має міждисциплінарний характер, й спрямована 

на дослідження теоретичних і методичних основ навчання, освіти й самоосвіти 

дорослих [3, С.6]. Андрагогіка співвідноситься з педагогічною наукою, маючи 

спільні з нею теоретико-методологічні засади. Диференціює андрагогіку 

специфічний предмет досліджень: доросла людина як учасник освітнього 

процесу. Беззаперечним є твердження С. Архипової про те, що «загальне і 

всебічне ускладнення громадського життя, розширення діапазону видів 

діяльності сучасної людини, швидке старіння колись набутої компетентності, 

скорочення термінів її функціональної придатності порушили питання про 

необхідність учитися все життя» [1, С.13]. Освіта упродовж життя корелює з 

успішною соціалізацією дорослої особистості. Освіта фактично є індикатором і 

каталізатором соціальної мобільності, адаптованості та інтегрованості й 

соціальної інклюзії. Стрімка динаміка глобалізаційних, інноваційних, 

інформаційних процесів у суспільстві позначається на освітніх потребах 

сучасної дорослої людини і відповідному конструюванні освітнього простору. 

Надто соціально-педагогічної підтримки потребують соціально уразливі 

категорії населення [2, С.67]. Відтак, фахівець соціальної роботи потребує 

андрагогічних знань задля надання соціальної підтримки й допомоги дорослим.  

У ПНПУ імені В.Г. Короленка до освітньої програми зі спеціальності 

«Соціальна робота» освітнього рівня «магістр» уміщено освітню компоненту 

«Андрагогіка». Метою й основними завданнями цієї навчальної дисципліни є 

ознайомлення із основними теоретичними засадами андрагогіки, зі стратегіями, 

принципами, моделями, методами і формами освіти дорослих; опанування 



методичним інструментарієм навчання дорослих; формування здатності 

використовувати андрагогічні технології у майбутній професійній діяльності. 

  До змістової складової андрагогічної підготовки магістрантів входить 

перелік важливих понять, явищ і процесів: поле дослідження андрагогіки як 

науки й сфери практичної діяльності, її актуальні проблеми й завдання, 

історичні й сучасні тенденції освіти дорослих, основні психофізіологічні й 

соціальні закономірності розвитку дорослих, характерні особливості дорослого 

як суб’єкта освітнього процесу. Важливим є ознайомлення з концептуальними 

засадами неперервної освіти, структурами сучасного інституту освіти: 

формальною, неформальною та інформальною. Надто в сучасних умовах 

першозначиму стратегію в розвитку суспільства набуває андрагогічний 

потенціал неформальної й інформальної освіти.  

У ході вивчення курсу «Андрагогіка» магістранти ознайомлюються зі 

специфікою освіти дорослих, характером андрагогічних знань сучасної людини. 

Серед важливих тем: позиція дорослого в освітньому процесі, потреби в освіті в 

сучасному економічному й соціокультурному просторі, зокрема освітні потреби 

дорослого, мотивація його навчальної діяльності, труднощі і перепони у 

процесі навчання. Практична спрямованість курсу «Андрагогіка» виявляється в 

опануванні студентами як традиційних, так і новітніх форм, методів, технологій 

навчання й освіти дорослих. Можливості дистанційного навчання, 

використання тренінгів, вебінарів, кейс-методу, ситуаційних навчальних вправ, 

ділових, імітаційних, рольових ігор – ці питання є вкрай важливими для 

підготовки майбутніх соціальних працівників-андрагогів.  

 Вартісним для фахівців соціальної сфери є оволодіння знаннями щодо ролі 

андрагога в освітньому просторі сучасного суспільства, значимості його 

функцій у професійній соціальній діяльності, щодо багатоманіття позицій 

сучасного андрагога, як експерта, фасилітатора, модератора, коуча, т’ютора, в 

освітньому процесі. Майбутні соціальні працівники мають ознайомитися і з 

показниками ефективності позиції й діяльності андрагога. 

Обов’язковий змістовий модуль навчальної дисципліни «Андрагогіка» 

для магістрантів спеціальності «Соціальна робота» – особливості освіти 

соціально уразливих груп дорослого населення. Провідною ідеєю при цьому є 

те, що освіта соціально незахищених категорій дорослих актуалізується під 

впливом складних життєвих обставин, в умовах кризових ситуацій, 

диференціююється інтересами, потребами, соціально-андрагогічними 

особливостями різних цільових груп дорослого населення й відповідно 

відображується на професійній діяльності фахівця соціальної сфери [2, С.6]. 

Пререквізитами курсу «Андрагогіка» має бути мінімально-достатній 

рівень оволодіння знаннями з дисциплін «Педагогіка», «Соціальна педагогіка», 

«Технології соціальної роботи», «Соціальна робота з уразливими категоріями 

населення». Постреквізитами – теоретична й практична підготовленість 

магістрантів до використання освітніх технологій з дорослими у майбутній 

професійній діяльності. 

Вивчення андрагогіки передбачає досягнення таких навчальних 

результатів: демонструвати знання базових категорій і понять з андрагогіки як 



науки й сфери соціальної практики; визначати специфічні потреби освіти 

різних вікових і соціальних груп дорослого населення; ілюструвати основні 

форми, технології й методи формальної, неформальної й інформальної освіти 

дорослих; визначати освітні потреби дорослих; організовувати освітній процес і 

впроваджувати технології навчання дорослих у практику соціальної роботи; 

використовувати стратегії андрагогічного впливу на об’єктів соціальної роботи; 

ідентифікувати себе з позиціями андрагога у майбутній професійній діяльності. 

Висновки. Андрагогічна підготовка магістра соціальної роботи є 

обов’язковим компонентом загальної фахової підготовки, має ґрунтуватися на 

компетентнісному підході, водночас забезпечуючи особисту здатність учитися і 

оволодівати сучасними знаннями, усвідомлювати роль і значимість освіти для 

кожного в умовах трансформаційним змін у світі. Специфіка професійної 

діяльності соціальних працівників обумовлює опанування базовими 

теоретичними андрагогічними знаннями та технологіями навчання різних 

категорій дорослого населення у сучасному вимірі та освітньому просторі. 
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Успішність мовленнєвого розвитку дітей молодшого шкільного віку, які 

мають труднощі формування писемного мовлення або порушення навичок 

письма, часто залежить від тісної співпраці навчального закладу та батьків. 

Сім’я разом зі школою створює той найважливіший комплекс факторів і умов 

корекційно-розвивального й виховного середовища, який визначає ефективність 

усього освітнього процесу.  

Соціальна роль учня молодших класів передбачає організованість, 

дисциплінованість, а навчання грамоти вимагає сформованості базових передумов, 

серед яких і певний рівень розвитку усного мовлення. Усе це, своєю чергою, 

потребує від батьків постійної та ефективної співпраці зі школою. 



Партнерство сім’ї і школи є однією з магістральних ліній розвитку освіти 

в ХХІ столітті. Низка законодавчих актів і постанов у галузі освіти 

(Концепція “Сім’я і родинне виховання” [7], Національна доктрина 

розвитку освіти України у ХХІ столітті [5], Програма “Українська родина” 

[6] та ін.) підтверджують, що в нашій державі увага акцентується на 

необхідності якісних змін педагогічних норм у сімейному вихованні дітей.  

Актуальність пошуку нових форм роботи з сім’єю зумовлена 

пріоритетним спрямуванням Концепції Нової української школи [4], одним 

із ключових компонентів якої є педагогіка партнерства, що передбачає 

спілкування, взаємодію та тісну співпрацю між учителем, учнем і батьками. 

Проблема взаємодії вчителя з батьками знайшла широке відображення у 

педагогічному досвіді. Різнобічні аспекти зазначеної проблеми досліджували 

вітчизняні та зарубіжні науковці: формування педагогічної культури сучасних 

батьків (А. Марушкевич, В. Постовий); особливості виховного потенціалу 

родинної педагогіки (С. Бабишина, З. Болтарович, М. Стельмахович); 

використання дієвих форм роботи з батьками (Т. Дем’янюк, Н. Кічук, 

О. Коберник, Л. Мотрич, В. Ягупов та ін.); взаємодія сім’ї з іншими 

соціальними інститутами (Т. Кулікова); форми організації роботи з батьками в 

освітньому закладі (І. Рибальченко); виховна робота сім’ї та школи з 

важковиховуваними дітьми (В. Татенко, Т. Титаренко, В. Оржеховська); 

психологічні основи сімейного виховання (В. Кравець); основні напрями 

співпраці сім’ї і школи (Т. Алексєєнко); спілкування батьків і вчителів з дітьми 

(П. Щербань); досвід вивчення сімейних стосунків у родинах, що виховує 

дитину з заїканням (E. Kelly, E. Starnes, А. Cordes, Н. Weintraub, Р. Zebrowski, 

А. Weiss, Е. Savelkoul, С. Hammer та ін.). Низка досліджень присвячена 

налагодженню партнерських відношень між батьками та всіма фахівцями, які 

працюють в умовах інклюзивної практики (І. Білозерська, А. Колупаєва, 

С. Ефімова, О. Чорна).  

Перед школою в контексті взаємодії із сім’єю постає важливе завдання 

організації просвітницько-розвивальної роботи з батьками. Це, на нашу думку, 

дає змогу збільшити мотивацію педагога до підвищення власної професійної 

майстерності та стане гарантією успішного корекційно-розвивального навчання 

дитини в початковій школі. Ми цілком переконані в тому, що тісний 

взаємозв’язок школи та сім’ї можливий завдяки педагогічній освіті батьків 

і залученню їх до корекційно-педагогічного процесу.  

Сім’я повинна не тільки задовольняти базові потреби своїх дітей, а й 

уміти супроводжувати їх у цьому розвитку, знати інтереси дітей, вдаватися 

в навчально-виховний процес школи і, що найголовніше, бути поруч 

і допомагати своїй дитині, коли у неї виникають труднощі в навчанні. Тому 

нині підвищення педагогічного рівня знань батьків розглядається як одна 

з умов підвищення якості початкової освіти в процесі інклюзивної практики. 

Слід зазначити, що найчастіше, в шкільному та сімейному вихованні немає 

узгодженості. Це ускладнює освітній процес, зокрема розвиток усного мовлення і 

формування навичок письма. Ми згодні з думкою Н. Волкової  щодо доцільності 

врахування фахівцями певних чинників під час співпраці з батьками: запрошення 



батьків до співпраці; дотримання позиції рівноправності; визнання важливості 

батьків у співпраці; вияв любові, захопленості їхньою дитиною; пошук нових форм 

співпраці [2, с. 221].  

На сьогодні перед закладами масової загальної середньої освіти 

ставляться завдання пошуку таких форм роботи з сім’єю, які будуються на 

відкритих відносинах і формуються на прагненні й умінні взаємодіяти та 

поважати один одного [1; 3].  

Педагогічна взаємодія, на думку Л. Велитченко, це «системне явище в 

педагогічному процесі, що зазнає впливу з боку соціальної системи у плані 

статусно-рольових відносин у суспільстві, регламентується нормативними 

документами в системі освіти, визначається практикою освітнього закладу, 

реалізується вчителем, діяльність якого є основою для розвитку діяльності 

учня. Загальна закономірність педагогічної взаємодії полягає у відтворенні та 

засвоєнні соціального, групового, міжособистісного досвіду вчителем та учнем. 

Структуру педагогічної взаємодії утворюють взаємозалежності: освітньої, 

педагогічної, соціально-психологічної, міжособистісної систем; особистості та 

діяльності вчителя й учнів, усвідомлення ними інтерактивного досвіду; 

регулятивних і виконавчих елементів взаємодії»[1]. 

Ми розуміємо педагогічну взаємодію як системне явище у педагогічному 

процесі, що регламентується нормативними документами в системі освіти, 

визначається практикою освітнього закладу, реалізується всіма учасниками 

освітнього процесу та передбачає взаємозалежності на різних рівнях, що 

утворюють певну структуру. У процесі цієї взаємодії педагог виступає не 

тільки як учитель дітей, але і партнер батьків [4]. 

На наше переконання, правильно буде не тільки розглянути особливості 

та основні аспекти взаємодії вчителя початкових класів з батьками молодшого 

школяра, а й вивчити сім’ю, школу й дитину як суб’єктів освітнього процесу. 

Актуальність підвищення рівня знаній батьків щодо корекційно-

розвивального навчання і виховання своїх дітей та роль школи у зазначеному 

процесі також обумовлена різнохарактерною проблематикою сім’ї у сучасному 

суспільстві:  

- заклопотаність батьків матеріальним забезпеченням сім’ї формує соціальну 

тенденцію щодо самоусунення багатьох із них від розв’язання питань розвитку, 

навчання і виховання своїх дітей; 

- дезорганізація життя сім’ї, зниження якості спілкування зі своїми дітьми, 

скорочення часу на нього (діти полишені на самих себе); 

- педагогічна непідготовленість батьків, яка проявляється в нерозумінні ними 

складного процесу розвитку дитини, зокрема й мовленнєвого, у невмінні 

розпізнати її інтереси, особистісні характеристики, бачити її здатності і 

навчальні потреби, призводить до серйозних помилок у загальному процесі 

навчання дитини та її неуспішності; 

- неготовність батьків до нових форм співробітництва зі школою, яка бачить у 

них паритетних учасників усього педагогічного процесу; 

- здебільшого формальний характер роботи сім’ї зі школою, що породжує брак 

мотивації і низьку довіру батьків до вчителів. 



Саме тому в умовах інклюзивної практики та корекційно-педагогічного 

процесу в закладах загальної середньої освіти стає необхідним отримання 

батьками психолого-педагогічна знаній у контексті просвітницько-розвивальної 

роботи з ними.  

Просвітницько-розвивальна робота з батьками містить ретельно підібрані 

тематичні блоки, що розкривають загальні та специфічні поняття не тільки про 

розвиток мовлення та його порушення, а й теми, пов’язані з профілактичною 

роботою, а також ознайомлюють батьків з новаторськими ідеями в галузі 

педагогіки, логопедії і психології. Ми пропонуємо проводити роботу не тільки з 

батьками учнів з порушенням письма, а й з усім контингентом батьків школи з 

метою профілактики мовленнєвих порушень. 

Тематичні зустрічі з усім контингентом батьків заплановані один раз на 

місяць в рамках просвітницької роботи школи з сім’єю, а просвітницько-

розвивальні зустрічі (спеціального характеру) для батьків учнів з труднощами 

формування писемного мовлення або порушенням письма рекомендовано 

проводити двічі на місяць. Важливо вказати, що кожна освітянська зустріч 

передбачає ґрунтовного детального її планування вчителем або іншими 

фахівцями та їх педагогічною і специфічною підготовкою (саморозвитком). 

Наголосимо, що кожна тема може відпрацьовуватися впродовж декількох 

освітніх зустріч з використанням різних форм роботи, що, в свою чергу, 

підвищує інтерес і мотивацію батьків до запропонованої теми. 

У системі комплексного впливу, спрямованого на корекцію мовленнєвого 

розвитку молодших школярів, робота з батьками приймає найважливіший 

характер в аспекті надання їхнім дітям необхідної спеціальної освітньої 

допомоги. Лише тісна співдружність школи та сім’ї допомагає забезпечити єдність 

вимог, а також спеціальних корекційно-розивальних і виховних впливів.  

Отже, успішність мовленнєвого розвитку дітей молодшого шкільного 

віку, які мають труднощі у формуванні писемного мовлення або порушення 

навичок письма у багатьох випадках залежить від тісної співпраці навчального 

закладу та батьків. Взаєморозуміння учителів початкових класів, фахівців і 

батьків можливе тільки на основі їхніх систематичних особистісних контактів. 

Лише спільна, узгоджена діяльність всіх учасників корекційно-освітнього 

процесу є запорукою успіху в системі комплексної роботи з молодшими 

школярами з порушенням мовленнєвого розвитку. 
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В даний час система професійної освіти України переживає суттєві зміни, 

спрямовані на реалізацію національних проектів, пов’язаних з підвищенням 

якості професійної підготовки майбутніх фахівців, з переходом на сучасні 

підходи і соціально-педагогічні особливості навчання людей з обмеженими 

можливостями здоров’я. Освіта для маломобільного населення країни є 

важливим фактором їх соціалізації, життєвих можливостей, забезпечення 

добробуту, включення в суспільне життя. Це підтверджується і такими даними, 

що лише 15-18% від загальної кількості людей з інвалідністю працездатного 

віку мають постійну роботу, але серед тих, хто здобув вищу освіту, їх частка 

значно вище - близько 60%. Законодавством України, відповідно до 

основоположних міжнародних документів у галузі освіти, передбачений 

принцип рівноправності для осіб з обмеженими можливостями здоров’я - як 

дорослих, так і дітей[6]. 

До основних теоретичних положень реалізації особистісно-орієнтованого 

підходу до педагогічного забезпечення інтеграції студентів з обмеженими 

психофізичними можливостями (ОПФМ) здоров’я в освітній процес у заклади 

вищої освіти можна віднести наступні: 

 розвиток особистості студента розглядається як головна мета, що 

змінює місце суб’єкта навчання на всіх етапах професійного освітнього 

процесу. Це положення передбачає суб’єктивну активність; 

 той, якого навчають сам здійснює вчення і самого себе, при цьому 

стирається грань між результатами навчання та виховання; їх відмінність 

виявляється лише на рівні змісту і конкретних технологій навчання; 

 орієнтація на індивідуальну траєкторію розвитку особистості учня 

призводить до зміни співвідношень нормативних вимог до результатів освіти, 

виражених в державних стандартах освіти і вимог до самовизначення, 

самоосвіти, самостійності і самоздійснення в навчально-професійних видах 



праці, посилюється особистісний компонент освіти, і тому зростає значення 

дотримання вимог стандартів; 

 запорукою повноцінної організації професійного освітнього 

процесу є творча індивідуальність педагога; нормою стають авторські 

педагогічні технології; навчання надає унікальну можливість організації 

кооперативної діяльності викладачів і студентів; 

 принципово важливим є положення про те, що особистісно-

зорієнтоване навчання створює умови для повноцінного розвитку всіх суб’єктів 

освітнього процесу[4, c. 139]. 

Основною метою сучасної освіти є освіченість як сукупність знань, умінь, 

індивідуальних здібностей, вона є найважливішим засобом становлення 

духовних та інтелектуальних якостей того, хто навчається. Освіченість і 

навченість не тотожні за своєю природою і результатами. Навченість через 

оволодіння знаннями, вміннями, навичками забезпечує соціальну та професійну 

адаптацію в суспільстві. Освіченість формує індивідуальне сприйняття світу, 

можливість його творчого перетворення, широке використання суб’єктного 

досвіду в інтерпретації та оцінці фактів, явищ, подій навколишньої дійсності на 

основі особистісно значущих цінностей і внутрішніх установок [5, c.31]. 

Особистісно-орієнтована система реалізації педагогічного забезпечення 

інтеграції студентів з особливими освітніми потребами - один з напрямків 

професійної освіти. Центром освітнього процесу при особистісно-

орієнтованому підході стає особистість того, хто навчається і потреби цієї 

особистості, що розвивається, вона усвідомлюється як мета освіти, суб’єкт 

освітньої системи, але говорячи про особистість того, хто навчається, ми 

повинні враховувати, що поняття «особистість» багатогранне і складне [1, c. 

64]. 

Завдання особистості - створити собі і іншим умови, що розширюють 

«смислові поля», що включають людину в процес власного розвитку. Метою 

особистісно-орієнтованої освіти педагогічного забезпечення інтеграції 

студентів з ОПФМ у заклади вищої освіти є створення умов для максимального 

розкриття потенціалу особистості, з урахуванням здібностей і потреб - 

інтелектуальний і духовний розвиток, оволодіння вміннями творчого 

застосування знань при вирішенні нових проблем. 

Практика впровадження особистісно-орієнтованої освіти в реалізації 

педагогічного забезпечення інтеграції студентів з особливими освітніми 

потребами в освітній процес у вузі передбачає виділення певних пріоритетів. 

На нашу думку, таким пріоритетом є створення педагогічних умов, як 

сукупності суб’єктів, способів і засобів, організованих під специфічні цілі 

освітньої системи, як педагогічної основи здійснення особистісно-орієнтованої 

освіти. Для успішного функціонування такої системи за необхідне 

педагогічною умовою є створення гнучкого навчального середовища, що 

включає навчальний простір, час і організаторів навчальної діяльності. 

Забезпечення ціннісної єдності соціуму вузу (студентів, викладачів, 

допоміжного персоналу тощо) вважається найважливішою педагогічною 

умовою реалізації особистісно-орієнтованої освіти. При здійсненні концепції 



основною процесуальною педагогічною умовою є розробка технологій 

особистісно-орієнтованої освіти, яка залишається ще багато в чому 

дослідницькою. 

Згідно ЮНЕСКО, інклюзивний підхід є основоположним елементом руху 

за освіту для всіх, основною метою якого виступає реструктуризація освітніх 

установ відповідно до потреб людей з обмеженими можливостями здоров’я. 

Інклюзія як форма «соціального підходу до інвалідності» викликана 

необхідністю зміни загальної системи освіти, що виключає існуючі в ній 

бар’єри, що дозволяють кожному інваліду бути повноправним учасником 

академічного та соціального життя професійного освітнього закладу. Розвиток 

інклюзивних процесів, «що включають» людей з обмеженими можливостями 

здоров’я в систему загальної та професійної освіти на рівних, створює всі 

умови для компенсації дефекту і його наслідків[5]. 

Виходячи з вищесказаного, ми прийшли до висновку, що професійна 

підготовка студентів з обмеженими можливостями здоров’я є безперервним, 

цілеспрямованим, послідовним і педагогічно організованим процесом розвитку 

особистості учнів, спрямованим на збереження їх здоров’я, адаптацію, 

реадаптацію і соціалізацію в навколишньому середовищі. Для реалізації даного 

завдання, а саме, здійснення професійної підготовки студентів з обмеженими 

психофізичними можливостями, необхідний соціально-педагогічний супровід, 

що включає в себе ряд спеціальних підходів до інклюзивної освіти учнів. 
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Постановка проблеми. На думку сучасних учених, формування 

ціннісних орієнтацій може допомогти людині орієнтуватися в сучасному 

суспільстві, інформаційному просторі, в швидкоплинному розвитку ринку 

праці, подальшому отриманні освіти та подальшому своєму розвитку й 

самоосвіті.  

Ціннісні орієнтації можна визначити як принципи, що вносять 

планомірність в особисте та групове сприйняття, відносини та поведінку в 

соціальних ситуаціях. Це життєві сенси, якими індивіди, включені в різні 

форми соціальної інтенсифікації, керуються в своєму повсякденному житті, 

цілі, які в значній мірі визначають ставлення індивідів до оточуючої їх 

дійсності і обумовлюють основні моделі соціальної поведінки. 

Будь-яка соціальна група або співтовариство спирається на особливу, 

притаманну лише їй центральну ідею. Коли це уявлення піддається руйнуванню 

або підривається, спільнота, цивілізація, приречені на радикальні зміни. Як 

тільки починають слабшати духовні і культурні підвалини – субстанції 

цивілізації, – можна говорити про початок її завершення. Культурні межі 

об’єднання індивідів, спільнот, етносів і т.д., не тільки створюють умови для 

задоволення матеріальних потреб та гарантують особисту безпеку, а й 

привносять в життя певний порядок, установлюють моральні принципи, норми, 

звичаї, канони, форми поведінки тощо. Враховуючи різноманітність, індивіди, 

які співіснують в неподільному соціокультурному полі, відчувають потребу в 

загальних непорушних для них цінностях, правилах, установках, нормах. 

Формування різних підструктур свідомості особистості, в тому числі і 

ціннісної, у великій мірі детерміновано тими соціально-економічними умовами, 

в яких людина здійснює свою життєдіяльність. Тому коли перетворюється 

суспільство, ціннісні орієнтації особистості і різних соціальних груп в цілому 

закономірно трансформуються [6]. 

Сучасне суспільство характеризується корінними політичними, 

соціально-економічними перетвореннями, створенням принципово нових 

економічних умов життєдіяльності, формуванням нових соціальних відносин. 

Якісно змінилася структура суспільства і соціальний статус більшості його 



членів. Важливими завданнями його розвитку стали проблеми соціальної 

нерівності та майнової розбіжності, поява поляризованих соціально-

економічних груп, поділ суспільства за різними критеріями (ознаками). З 

диференціацією соціальної структури відбулося і ціннісне перетворення різних 

соціальних груп і всього суспільства в цілому. Все це позначилося на зміні 

соціальних імперативів і цінностей, формуванні нових особистісних ціннісних 

орієнтацій, що в більшій мірі проявляється в системі поглядів молоді як 

соціальної групи з ще не сформованою системою цінностей [4]. 

Молодь є одним з найважливіших стратегічних ресурсів будь-якого 

суспільства, граючи критичну роль у розвитку економіки, культури, політики та 

інших сфер. Функціональна роль молоді сьогодні полягає в безперервному 

відновленні життя соціальної системи, так як в процесі свого становлення вона 

активно вбирає в себе цінності і норми, вразливо відповідає на соціальне 

стимулювання, зміни, а нерідко і дає імпульси спрямованості в розвитку 

суспільства. 

Сучасне суспільство висуває до індивідів беззаперечні вимоги, які 

створюють складнощі та перешкоди входження молодої людини в систему 

комерційних відносин. Щоб брати участь в процесі формування таких відносин, 

індивіду необхідно мати досить стабільний життєвий досвід, глибокі знання, 

більш-менш усталену систему ціннісних орієнтацій і норм поведінки в 

конкретних ситуаціях. Однак саме цього і бракує сьогодні молодим людям в 

переважній більшості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Щодо природи цінностей, їх 

ролі, значущості для різних сторін життєдіяльності та поведінки людей існують 

різні точки зору в науках, так чи інакше пов’язаних з їх вивченням.  

Соціальні цінності, що виступають як деякі громадські ідеали, вироблені 

суспільною свідомістю, засвоюються індивідом в процесі соціалізації і 

утворюють ціннісні структури особистості, тобто перетворюються в 

особистісні цінності.  

Д. Леонтьєв виділяє чотири види співвідношень особистісних і 

соціальних цінностей в зв’язку зі ступенем їх збігу: 

1. Конформний розвиток (максимальний збіг ціннісного ядра і периферії 

індивідуальної ціннісної структури з ядром і периферією ціннісної структури, 

поширеною в даному соціумі). 

2. Варіативний розвиток (явний збіг ядер індивідуальної і суспільної 

ціннісних структур і розбіжність їх провінцій). 

3. Маргінальний розвиток (деякий, незначний збіг ядер індивідуальної і 

суспільної ціннісних структур і сильна розбіжність провінцій). 

4. Девіантний розвиток (деякий, незначний збіг провінцій індивідуальної і 

суспільної ціннісних структур і повне неспівпадання ціннісних ядер). 

Отже, цінності розглядаються як один з елементів «соціальної складової» 

процесу соціального пізнання. 

З точки зору В. Алексєєвої, ціннісні орієнтації є певною формою 

включення громадських цінностей в механізм діяльності та поведінки 

особистості. 



С. Рубінштейн: «Цінність – це значимість для людини чогось у світі. 

Цінність, тобто значимість, як необхідне похідне від співвідношення світу і 

людини; «... Діалектика цінностей як вираження небайдужої людини по 

відношенню до світу, що виникає із значущості різних сторін, аспектів світу 

для людини, для її життя» [3]. 

У вітчизняній практиці профконсультування довгий час був поширений 

підхід, який базується на тому, що професійна діяльність є основним змістом 

життя людини. Однак практика консультування з опорою на сильні сторони 

показала, що для однієї людини професійне життя це можливість задоволення 

потреби в спілкуванні, для іншого це засіб заробляння грошей (матеріальне 

забезпечення життєвих потреб), а для третього на перший план виступає сфера 

сімейного життя і т.д. Таким чином, зіставляючи домінуючі ціннісні орієнтації 

індивіда з домінуючими для нього життєвими сферами, можна визначити і 

домінуючу спрямованість даної особистості. 

Формування у молодого покоління установок, ціннісних орієнтацій, 

життєвих ідеалів, які панують в даному суспільстві. Завдяки цьому, молодь 

долучається до життя суспільства, соціалізується і інтегрується в соціальну 

систему. Навчання мови, історії, літературі, принципам моралі і моральності 

служить передумовою для формування у молодого покоління 

загальнороздільної системи цінностей, завдяки чому воно вчиться розуміти 

інших людей і самих себе, стають свідомими громадянами країни [2]. 

Метою дослідження є аналіз динаміки ціннісно-мотиваційної сфери 

старшокласників, студентів в період навчання і слухачів магістратури у 

Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка; 

з’ясування специфіки цього процесу. Об’єктом дослідження визначено 

ціннісно-мотиваційну сферу сучасної української молоді; предметом – 

особливості ціннісно-мотиваційної сфери старшокласників, студентів і слухачів 

магістратури ПНПУ імені В.Г.Короленка. 

Виклад основного матеріалу. 

В якості діагностичного інструменту для виявлення домінуючих 

життєвих цілей і життєвих сфер діяльності студентів був узятий Опитувальник 

термінальних цінностей [1; 5]. 

У дослідженні брали участь 70 старшокласників з Полтавських шкіл, 

студенти третього і четвертого курсу навчання психолого-педагогічного 

факультету (70 особи), і слухачі магістратури, які вже мають спеціальність і 

досвід роботи (10 осіб). Загалом в експерименті брало участь 150 осіб у віці від 

17 до 30 років. В якості діагностичного інструменту для виявлення 

пріоритетних життєвих цілей і життєвих сфер діяльності був узятий 

«Опитувальник цінностей» і анкети, які були розроблені самостійно для кожної 

групи випробовуваних. 

Опитувальник дозволяє виявити ієрархію ціннісних орієнтацій людини і 

переважаючі сфери її життєдіяльності. Методика дозволяє діагностувати такі 

ціннісні орієнтації особистості: 

1) власний престиж; 

2) високе матеріальне становище; 



3) креативність; 

4) активні соціальні контакти; 

5) розвиток себе; 

6) досягнення; 

7) духовне задоволення; 

8) збереження власної індивідуальності. 

Опитувальник також дозволяє визначити ступінь значущості для індивіда 

тієї або іншої життєвої сфери, в рамках якої він намагається себе реалізувати, 

це: 

1) сфера професійного життя; 

2) сфера навчання і освіти; 

3) сфера сімейного життя; 

4) сфера суспільного життя; 

5) сфера захоплень. 

У дослідженні нас цікавили відмінності і динаміка цінностей 

випробуваних. Природно, ми припускали що соціальна ситуація розвитку 

особистості випускника школи, студента і слухача магістратури неоднакова і 

ціннісні орієнтації як динамічна особистісна структура зазнають значних змін 

за роки становлення особистості. Таким чином, перед нами постали два 

завдання: визначити специфіку ціннісних орієнтацій та виявити динаміку 

ціннісних орієнтацій випробуваних.  

Результати дослідження ми ранжували й отримали такі кінцеві 

результати. 

Таблиця 

Динаміка ціннісних орієнтацій 

Ціннісні 

орієнтації 

Випускник

и школи 

Студенти 3-

го курсу 

Студенти 4-

го курсу 

Слухачі 

магістратур

и 

Ціннісні 

орієнтації: 

    

1)Престиж 1 8 8 8 

2) 

Матеріальне 

положення 

2 1 1 1 

3) 

Креативність 

5 4 7 8 

4)Активні 

соціальні 

контакти 

3 2 4 3 

5) Розвиток 6 3 3 2 



себе 

6)Досягнення 4 5 5 4 

7)Духовне 

задоволення 

7 6 5 5 

8) Збереження 

особистої 

індивідуально

сті 

8 7 2 6 

Життєві 

сфери: 

    

1)Сфера 

професійного 

життя 

4 5 4 1 

2) Сфера 

навчання і 

освіти 

1 2 1 3 

3)Сфера 

сімейного 

життя 

5 4 2 2 

4)Сфера 

суспільного 

життя 

3 3 5 4 

5)Сфера 

захоплень 

2 1 3 5 

 

Аналіз отриманих результатів дозволив дати відповідь на поставлені 

питання: 

Для того, щоб відповісти на першу частину питання, ми проаналізували 

отримані результати з точки зору загальних тенденцій. 

1. Для всіх випробовуваних 1 і 2 місце займає матеріальне становище, 

причому для випускників шкіл було характерно те, що 35% відповідають, що 

готові самостійно заробляти гроші на навчання, а 65% вважають, що поки їх 

матеріально будуть підтримувати батьки. Студенти також матеріальну сферу 

поставили на перше місце і пояснюють, що матеріальний добробут виявляється 

для них першочерговою потребою свого віку і низькою соціальною 

захищеністю (90% опитуваних на літніх канікулах працюють). Для слухачів 

магістратури також це є першорядною потребою, так як 60% опитаних вже 

мають сім’ю. 



2. Креативність більш високо цінується у третьокурсників – 4 місце, а у 

школярів на 5 місці, для четвертого курсу студентів і магістрів 8 місце. 

Спробуємо це пояснити тим, що більшість респондентів школярів і третього 

курсу займаються в гуртках та самодіяльністю в університеті. 

3. «Престиж» високо оцінили тільки випускники шкіл, для решти 

опитаних престиж займає останні місця в ранзі. 

4. Розвиток самого себе з віком підвищується у респондентів магістрів і 

займає 2 місце. 

5. Активні соціальні контакти займають середню позицію в ранзі, 

найвища позиція виявилася у студентів 3-го курсу, це можна пояснити, що в 

цьому віці відбувається кількісна і якісна побудова взаємодії з іншими людьми. 

6. Мало хто з респондентів ставлять задоволення своїх духовних потреб 

вище матеріальних. 

7. Також досить висока потреба в досягненнях (4-5 місць), тобто 

прагнення до досягнення відчутних і конкретних результатів в будь-якому виді 

діяльності. Ця потреба пояснюється самим характером діяльності респондентів. 

8. Більш високу позицію займає збереження власної індивідуальності у 

студентів 4-го курсу, що свідчить про прагнення до незалежності від інших і 

бажанні зберегти неповторність, своєрідність власної особистості, своїх 

поглядів і переконань, ми можемо це пов’язати з тим, що в цьому віці студенти 

починають замислюватися про створення сім’ї і про побудову більш серйозних 

відносин, ця думка підтверджує той результат, що вони високо оцінили 

цінність сімейного життя – 2-е місце. 

Найбільш значущими сферами життєдіяльності для всіх є сфера навчання 

і сфера захоплень. Професійна ж сфера тільки для магістрів має більше 

значення. Значимість сфери сімейного життя підвищується з віком 

респондентів, а значимість суспільного життя помітно знижується з віком. 

Висновки. Ознайомившись з соціальною, педагогічною і психологічною 

науковою літературою з проблем сучасної молоді, ми дізналися найважливіші 

проблеми: життя і здоров’я молодої людини, фізичне, душевне і духовне, що 

молода людина повинна мати почуття життєвих перспектив, а це, в першу 

чергу, творча самореалізація, а значить, освіта, професія, кар’єра, можливість 

досягти певного рівня добробуту. 

Усі результати, отримані в ході нашого дослідження, є, природно, 

відображенням нагальних проблем ПНПУ, але, як нам здається, ми виявили 

деякі загальні закономірності динаміки ціннісних орієнтацій сучасної молоді, 

що можуть бути використані кураторами студентських груп і начальниками 

курсів. 
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Постановка проблеми. В епоху становлення інформаційного 

суспільства в Україні, в умовах насиченої медіареальності, народжуються нові 

форми взаємодії людини і медіа. Під впливом феномену ескейпізму, особа 

здатна створювати свій уявний світ, який доповнюється нафантазованими 

відносинами. Саме вплив засобів масової інформації породжує парасоціальні 

стосунки, проявами яких є формування віртуальних взаємин з 

медіаперсонажами. Таким чином, особа «випадає» з реальності й 

кваліфікується уже як соціально виключена. 

Актуальність проблеми. Сьогодення трактує нам умови карантину та 

створює середовище самоізоляції. Під впливом цих чинників, вивільненням 

великої кількості часу, людина поступово починає відходити від реальності й 

все більше залежати від медіапростору. Саме тому, виникнення проявів 

парасоціальних стосунків у феномені ескейпізму, як ніколи набуває особливої 

актуальності. Задля попередження виникнення цих аспектів нами й було 

зреалізовано це дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження феномену 

ескейпізму в медіанасиченому середовищі викладено на сторінках дисертації 

М. Грекова, аналізом соціальних наслідків віртуального ескейпізму займалася 

Н. Сипіна, висвітлено буття ескейпізму в культурі – Л. Мельниковою, 

визначення психологічних механізмів парасоціальних стосунків молоді 

формулювала Ю. Чапліньска. 



Метою даної статті є: виявлення впливу та соціальних наслідків 

парасоціальних стосунків у феномені ескейпізму на буття людини в умовах 

карантину. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати низку завдань: 

1. Дослідити поняття «ескейпізм», «віртуальний ескейпізм». 

2. Проаналізувати механізми формування парасоціальних стосунків. 

3. Виявити наслідки впливу парасоціальних відносин у феномені 

ескейпізму на подальшу екзистенцію. 

Виклад основного матеріалу. Трансформаційні та інтеграційні процеси 

ХХІ століття характеризуються створенням нового, інформатизованого виміру, 

який заміщує реальний світ. Позаяк, втеча від буття виникає, напевно чи не у 

кожної людини в різні життєві періоди і пов’язана з уникненням стресових 

ситуацій, відповідальності, рутини повсякденного життя, деяких труднощів, але 

найбільш активна фаза уникнення, пов’язана з кризовими ситуаціями 

екзистенції індивіда чи соціума в цілому. В термінології є особливе визначення 

такого стану, мова йде про феномен ескейпізму (з англ. escape – втеча). Суть 

його полягає у втечі від дійсності, втраті реальності, пошуку задоволення в тій 

або іншій формі, шляхом створення власного віртуального світу ілюзій та 

фантазій. Також це поведінка, світогляд або стиль життя, розроблена 

особистими «уявними» стосунками, що замінює реальні відносини з вигаданим 

світом [3, с. 23]. У широкому розумінні «ескейпізм» вміщує в себе будь-які 

форми та види «уникнення буття», переривання контакту з реальним світом, 

нігілістичне ставлення до суспільства та всіх його цінностей. У вузькому сенсі 

«втечу» можна розглядати як специфічний феномен створення власного 

простору з пошуками та здійсненням тієї діяльності, яка компенсуватиме 

дефіцит її психосоціальних зв’язків. Слід ще розглянути деяку специфіку 

феномену ескейпізму, адже він має деякі відмінності від адикції та апатії. Так, 

перший розлад можна схарактеризувати як нав’язливу потребу, іншими 

словами – конкретна психологічна чи фізична залежність, яка може і не 

впливати на взаємодію й активність з суспільством, а у феномені ескейпізму 

неодмінно буде простежуватись відхід від реальності. Апатія визначається як 

байдужість по відношенню до всього оточуючого. Розмежування між 

поняттями полягає в тому, що попри відсторонення від реального світу, 

залишається підвищена увага до віртуальності [1, с. 270]. О. Шапінська 

підкреслює той факт, що ескейпізм допомагає уникнути монотонності 

існування, проте він небезпечний тим, що індивідові буде важко повернутися 

до повсякденності, так як в сучасному суспільстві стираються межі між 

реальним і абстрактним [4, с. 8]. Так, І. Федоров і М. Поздняков визначають 

ескейпізм як заміщення сучасного світу не тільки самим індивідом, але й 

іншими людьми, а також медіаканалами [4, с. 9]. Власне, внаслідок цього 

створюється «ілюзорне» сприйняття буття, амбівалентність взаємин не тільки 

між різними людьми, але й у ставленні до самого себе. Н. Сипіна, пропонує 

свою класифікацію основних форм ескейпізму та виділяє такі [4, с. 13]: 

 релігійний ескейпізм (пов’язаний здебільшого з компенсаторною 

функцією самої релігії); 



 внутрішній (психологічний) ескейпізм (як втеча від реальності в світ 

власних мрій, фантазій, також сюди відноситься світ сновидінь); 

 естетичний ескейпізм (занурення в сферу мистецтва);  

 віртуальний ескейпізм (відхід від реальності у віртуальний простір, 

створений за допомогою комп’ютерних технологій);  

 трудовий ескейпізм.  

Нас зацікавив саме тип віртуальної втечі, який також можна розділити на 

кілька груп таким чином [4, с. 14]:  

 ігровий ескейпізм – являє собою відхід від реальності в простір відеоігор; 

 кінематографічний ескейпізм, заснований на фанатичному захопленні 

будь-якими продуктами кіноіндустрії та медіаперсонами; 

 ескейпізм у віртуальному спілкуванні, опосередкований цифровими 

технологіями. 

Наразі актуальною звичкою на самоізоляції є насичений перегляд 

продукцій медіареальності та користування віртуальним кіберпростором, що 

поступово знижує соціальну активність людини і формує ескейптичний настрій 

[2, с. 8]. Ще у 1956 Д. Хортон і Р. Воль описали ситуацію, коли у людей, що 

дивляться телевізор чи фільми, або слухають радіо, виникає ілюзія, що вони 

спілкуються з медіаперсоною особисто (face-to-face) [5, с. 328]. Як наслідок, 

виникають труднощі реального комунікативного характеру, які 

супроводжується конструюванням нових віртуальних відносин – 

парасоціальних. Саме в цих стосунках медіагерой використовує режим прямого 

адресу до своєї аудиторії створюючи інтимну та конфіденційну атмосферу. 

Індивід сприймає сюжет по іншу сторону екрану, як ніби до нього особисто 

звертаються та потребують відповіді [6]. Л. Найдьонова визначає парасоціальні 

стосунки як відносини з віртуальним, штучно створеним медіаперсонажем, 

своєрідним симулякром (модель без первинного аналога) через засоби масової 

комунікації. Таке заміщення реальних стосунків дає можливість створювати та 

подорожувати у своєму світі, в якому акумулюють своєрідні цінності, а 

медіатизація призводить до виникнення множинної ідентифікації через нестачу 

«Я-образів» й перебирання моделей поведінки медіагероїв. Проте, як зауважує 

Н. Нятіна, існує ще низка проблем, що мають негативні наслідки: порушення 

наступності досвіду, деградація особистості, втрата взаємозв’язку з близькими. 

Нездатність розкрити повністю своє «Я» в повсякденному житті, замінюється 

розкриттям потенціалу за допомогою віртуального або нафантазованого світу. 

За таких умов, Ю. Чаплінська виділяє деякі специфічні механізми прояву 

парасоціальних стосунків:  

Механізм «Наслідування» полягає у перейманні дій, форм поведінки (як 

позитивні так і негативні звички), способів діяльності відомих медіасимволів, 

тобто «взірців» як реальних, так і вигаданих суб’єктів. Наслідування значимих 

інших виступає способом отримання соціального досвіду, проте тільки через 

отримання інформації, яку створює медіаперсонаж. Спершу людина починає 

копіювати деякі рухи, манери, потім стиль життя та поведінку, яка й створить 

основу для взаємовідносин із суспільством [5, с. 329]. 



Механізм «Ідентифікації» підкріплюється ілюзорними «ідеалами» та 

«еталонами» на які люди прагнуть бути схожими протягом усього життя. 

Прикладом можуть слугувати незліченні двійники відомої Мерілін Монро. 

Замість того, щоб проживати свій шлях, жінки та травесті-діви ідентифікують 

всі манери акторки уникаючи реального світу та своєї натури [5, с. 331]. 

Механізм «Інтроекції» обмежується повним включенням індивіда у свій 

внутрішній світ сприймаючих ним образів, поглядів, мотивів і установок інших 

людей, коли він зовсім не розрізняє власні та невласні подання [5, с. 333]. 

Механізм «Фоловер» включає перебирання стилю та моделі комунікації 

відомого персонажу. Не дивлячись на те, що всі ми індивідуальні, та маємо 

різну зовнішність, цей аспект описує манеру фарбуватись, одягатись в 

аналогічний бренд «взірця», робити таку ж зачіску, спілкуватися в такому ж 

стилі, словом – проявляти імітацію медіагероя [5, с. 334]. 

Механізм «Проекції» інтерпретує вибір медіаперсонажа, як давно 

знайомого товариша, при такому прояві, особистість може ідеалізувати героя, 

дофантазовуючи йому свої якості, або ті, які їй би хотілося бачити в людині. 

Так вона встановлює спільне між собою та медіаперсоною і вважає, що 

знаходить «друга для взаємодії» [5, с. 337]. 

Перегляд фантастики людиною, схильної до ескейпізму, може стати 

наслідком проявів парасоціальних відносин. Цей феномен яскраво виражений у 

фільмі «Хроніки Нарнії», де події розгортаються під час війни, а отже стресової 

ситуації для чотирьох головних героїв. Молоді люди змушені покинути свою 

домівку та переїхати до іншого міста. У одній зі сцен, вони граються в схованки 

та знаходять прохід через шафу в Нарнію – чарівну країну, де за примхою Білої 

чаклунки вічна зима і ніяк не настає Різдво. Нарнія населена здебільшого 

добродушними міфічними істотами і тваринами, які вміють розмовляти. Ще 

один всесвітньовідомий фентезі «Гаррі Поттер». Фільм наголошує на існуванні 

школи чародійств «Хогвартс». Учні вивчають магію та створюють нереальні 

речі, спілкуються з вигаданими персонажами. Чи це не приклад втечі від 

реальності? Більше того, багато осіб наслідують та ідентифікують себе з цими 

медіаперсонажами, незважаючи на їх вигаданість. 

Висновки та подальші перспективи. Отже, можна скористатися 

метафорою та назвати ескейпізм «чорною дірою» в соціумі, адже людина ніби 

«провалюється» в інший нафантазований світ, який може підкріплюватися 

проявами парасоціальних стосунків та захопити індивіда «в глибини 

віртуальних відносин». Це унеможливлює повноцінну діяльність особистості. 

Тому надалі ми плануємо розробити методику проведення тренінгів з опорою 

на сильні сторони (застосовуючи методи кейс-менеджменту й селф-

емпауерменту) задля стабілізації проявів парасоціальних стосунків і створення 

анкети-опитувальника попередження феномену ескейпізму. 
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ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ В УКРАЇНІ: 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Котелевець Т.І. 

Полтавський національний педагогічний  

університет імені В.Г.Короленка 

Науковий керівник: доц. Кононенко Л. В. 

 

Постановка проблеми. Явище булінгу з кожним роком стає усе більш 

поширеним, при цьому проблема є інтернаціональною, тобто спостерігається в 

багатьох країнах. На наукових теренах зарубіжних країн її ґрунтовно 

досліджують з 1980-х років на противагу українським вченим, які звернули 

увагу на це питання лише в останнє десятиліття (перші дослідження в Україні 

розпочалися 2005 року). Це пов’язано насамперед із тим, що останнім часом 

булінг серед українських школярів набув значного поширення, або, можливо, 

суспільство частіше стає його свідком, зокрема, унаслідок потрапляння в 

мережу Інтернет відео, на яких діти знущаються одне з одного. Тож і шляхи 

розв’язання та протидії цькуванню почали розробляти та впроваджувати лише в 

останні роки. 

Актуальність: розв’язання цієї проблеми нині обумовлюється тим, що 

збільшується кількість фіксованих випадків даного явища. Ситуація булінгу 

призводить до низки соціально-педагогічних (шкільна дезадаптація, академічна 

неуспішність), психологічних (психологічні розлади, закріплення в свідомості 

негативних уявлень про себе, зниження самооцінки, порушення соціалізації, 

соціальна дезадаптація), медичних (травматизація) наслідків. 

Україна знаходиться в першій десятці країн Європи за поширеністю 

булінгу з-поміж 11-15 річних школярів. За даними ВООЗ вона залишила далеко 

позаду не лише найбільш соціально благополучні Данію чи Норвегію, але й 

приміром, Угорщину та Грецію.  



За даними ЮНІСЕФ в 2018 році 67% українських дітей були жертвами, 

кривдниками, або свідками булінгу. Чверть із них безпосередньо зазнали 

цькувань, а 48% цих дітей нікому не розповіли про пережите.  

Аналіз останніх, досліджень та публікацій: в нашій країні боротьба з 

проблемою булінгу лише починає розроблятися. До феномену шкільного 

булінгу звертаються вітчизняні науковці: М. Алєксєєнко, Н. Гордієнко, 

О. Дроздов, Є. Дубровська, В. Ролінський. Дослідження українських науковців 

загалом спираються на зарубіжний досвід Л. Лушпай. Зокрема, проблему 

насильства в освітньому середовищі на сучасному етапі розробляють також такі 

українські вчені як: В. Панок, В. Синьов, О. Лавриненко, М. Дмитренко, 

С. Бурова та ін. Заслуговують на увагу праці А. Барліт, А. Король, О. Барліт. 

[6,  ст. 25]. 

Мета статті: соціально-педагогічний аналіз проблеми булінгу в Україні 

та окреслення шляхів подолання даного явища.  

Завданнями визначено: окреслення системи протидії булінгу в Україні; 

аналіз профілактичної роботи з цькуванням на законодавчому рівні; соціально-

педагогічний аналіз наслідків прийняття закону щодо протидії булінгу. 

Виклад основного матеріалу Нині надзвичайно гостро постає проблема 

агресивних проявів у міжособистісних стосунках підлітків, зокрема – булінгу. 

Булінг (від англ. to bull – переслідувати) – це агресивна свідома поведінка 

однієї дитини (або групи) стосовно іншої, що супроводжується регулярним 

фізичним і психологічним тиском та є гострою проблемою сучасності [7]. 

В Україні явищем цькування активно займаються на всіх рівнях, зокрема 

Міністерством Освіти та Науки було запропоновано різноманітні освітні 

програми, розроблені українськими вченими-практиками, які пропонуються для 

впровадження в освітній процес школи. 

Зокрема, це: комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним 

шляхом. Базові навички медіації»; служба порозуміння у закладах освіти; 

освітня програма факультативу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо 

себе» [1, ст. 71]. 

Основну увагу у вітчизняних програмах приділено створенню умов для 

формування громадянських та соціальних компетентностей здобувачів освіти, 

що передбачає розвиток у них конфліктологічної компетентності, умінь і 

навичок ненасильницької поведінки та громадянської позиції. Наприклад, у 

Програмі «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» 

зроблено акцент на формуванні таких життєвих навичок: ефективна 

комунікація, управління конфліктами, толерантність, недискримінація, 

управління емоціями, формування ненасильницької поведінки, формування 

цінностей тощо. 

У цьому сенсі, особлива роль в організації заходів щодо попередження 

булінгу в шкільному середовищі належить працівникам психологічної служби. 

У Положенні про неї, яке було прийнято в травні 1998 р., термін «булінг» у 

системі освіти України не вживався, тим не менш однією із базових функцій 

психологічної служби було вказано просвітницько-профілактичну, яка 

передбачає «поширення психологічних знань, виявлення фактів порушення 



прав дитини, вжиття заходів щодо подолання негативних чинників, які 

впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та соціальний розвиток, 

профілактика та попередження негативних впливів» [4].  

На наш погляд, заходи із розв’язання проблеми булінгу мають бути 

комплексними, адже проблема передовсім шкодить соціалізації людини, що є 

основним питанням у соціально-педагогічних дослідженнях. До того ж, у 

згаданому Положенні соціально-педагогічна служба є підрозділом 

психологічної. І говорячи про особливу роль, наголосити варто на поєднанні 

зусиль соціального педагога / працівника і психолога. Також, пропонуємо 

ширше залучати фахівців служби у справах дітей та правоохоронних органів, 

батьків дітей і, власне, самих педагогів. Такий мультидисциплінарний підхід 

буде більш ефективним в сучасній практиці роботи школи. 

Нині проблема булінгу активно висвітлюється не лише на публічному 

рівні, а й на законодавчому. Рік тому, 19 січня 2019 року, набув чинності Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу». Законодавчим актом визначено поняття булінгу, шляхи 

протидії цьому явищу, захисту прав дітей, а також інших осіб, які працюють у 

закладі освіти. Встановлено адміністративну відповідальність за булінг, 

приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим 

працівником, керівником, або засновником закладу освіти [5]. 

Після прийняття закону пройшов уже рік, й наразі можна говорити про 

його переваги та недоліки на практиці. Перевагами законопроекту є те, що 

проблемі булінгу почали приділяти більше уваги, що з впевненістю можна 

віднести до позитивних моментів. В Україні на державному рівні визнали 

існування серед дітей такої проблеми як булінг. Адже незважаючи на те, що 

проблема не є новою, до 2019 р. в нашому правовому полі взагалі не було 

такого поняття. Крім цього, проблему визнали не просто складним соціально-

педагогічним, психологічним явищем, але й визнали, що булінг – це по суті 

насильство, а не звичайний конфлікт. За рівнем суспільної небезпеки це 

правопорушення віднесли до адміністративних, передбачивши відповідний 

пункт у Кодексі України про адміністративні правопорушення. 

Також варто зазначити, що закон заклав основні інструменти 

профілактики та протидії булінгу в закладах освіти, більшість з яких 

побудовані на засадах міждисциплінарної взаємодії. Зокрема передбачається 

зобов’язувати керівника закладу освіти повідомляти уповноваженим 

підрозділам Національної поліції України та службі у справах дітей про 

випадки цькування в закладі освіти.  

Крім цього, протягом року проводилася масштабна правопросвітницька 

діяльність. Так, упродовж року відбувся Всеукраїнський антибулінговий 

тиждень, ініційований Міністерством юстиції, до якого долучилися не лише 

заклади освіти та державні органи, але й широке коло громадських організацій, 

засоби масової інформації, відомі співаки й актори, кінематографісти, були 

задіяні освітні інтернет-платформи. У межах Всеукраїнського тижня права, 

поліцейські ювенальної превенції спільно з освітянами організували та провели 



інтелектуально-розважальні конкурси «Правничі ігри», в яких взяли участь 

майже 20 тис. школярів з усіх регіонів. 

Про дію Закону свідчить статистика судових рішень, підготовлена 

Міністерством Юстиції України. За даними Єдиного державного реєстру 

судових рішень, станом на 9 грудня 2019 року суди розглянули 316 справ про 

булінг, з яких у 123 справах було винесено рішення про накладення стягнення: 

у 103 випадках (84%) – штраф (найчастіше на матір дитини); у 10 випадках 

(8%) – громадські роботи (які на думку суддів, рідко призначаються, оскільки 

не є ефективними); у 9 випадках – попередження, яке не перебачено в санкції 

статті; в 1 випадку – зобов’язання публічно вибачитися [2].  

Висновок. Отже, підводячи підсумок, можна говорити, що проблема 

булінгу в нашій країні має місце і, ймовірно, боротьба з нею триватиме не один 

рік, але варто вказати на позитивні моменти, що простежуються в цій роботі. 

Це насамперед визнання явища булінгу на законодавчому рівні та формування 

плану його протидії. Співпраця шкіл, правоохоронних органів, закладів юстиції 

у вирішенні спільної проблеми. 

З іншого боку, наявні прогалини в системі профілактики та подолання 

цього явища, адже робота спрямовується в основному на освітні заклади, тоді 

як її важливо проводити централізовано, на місцевому та державному рівні, 

зокрема й заклади дозвілля та відпочинку. Крім цього, потрібен системний 

підхід, тобто робота повинна проводитися з вчителями та батьками, адже вони є 

прикладом та найближчим колом спілкування.  
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ДИНАМІКА ПЕРЕХОДУ ВІД НЕВДОВОЛЕННЯ ДО ЛЮТІ  

В УМОВАХ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ 
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Науковий керівник: доц. Кононенко Л.В. 

Постановка проблеми. Конфлікти, що є ескалацією постійного 

суперництва і протистояння в галузі принципових або емоційних зіткнень, 

порушують особистий спокій, соціальну гармонію між людьми. Тому питання 

управління емоціями в соціальних конфліктах і врегулювання протиборства 

спрямоване на пошук джерел конфліктних ситуацій, здатність такого впливу на 

перебіг конфліктних подій, щоб передбачити їх результати і попередити 

негативні наслідки. 

Соціальний педагог має бути успішним посередником, насамперед, 

висококваліфікованим фахівцем, основним завданням якого є врегулювання 

суперечливого питання (питань), він не прагне досягнення «чесного» або 

«найкращого», розв’язання конфлікту, в свою чергу знаходить прийнятне 

рішення для обох сторін конфліктної взаємодії.  

У нашому розумінні основна мета медіаторської поведінки соціального 

педагога полягає у створенні таких стосунків між конфліктуючими особами, які 

би дали можливість опонентам конфлікту успішно співпрацювати без 

необхідності втручання медіатора. 

Саме тому, майбутньому соціальному педагогу необхідно володіти 

конфліктологічними знаннями, вміннями та навичками для переведення 

конфлікту на інший рівень та його безпосереднього послаблення. 

Аналіз останніх публікацій. Характеризуючи природу емоцій у 

конфлікті, дослідники (М. Гаранян, І. Дубровіна, О. Захаров, Т. Кириленко, 

Г. Крайг, С. Колот, С. Максименко, В. Моргун, А. Прихожан, Ф. Райс, 

С. Ракітянська, О. Саннікова, А. Старовойтова, О. Тхостов, А. Холмогорова, 

В. Юстіцкіс), перш за все відмічають різку динаміку розвитку рівня негативу. 

Мета статті полягає в характеристиці моделі динаміки розвитку 

негативних емоцій в умовах конфліктної ситуації.  

Конфлікт традиційно розглядається як протиріччя, що виникає в процесі 

соціальної взаємодії і полягає у протидії суб’єктів конфлікту та 

супроводжується негативними емоціями. Конфлікти мають високу ціну – 

розмаїття негативних емоцій, стресів, переживань, втрат, провини. За умов 

конфлікту змінюється й система відносин і цінностей, по-іншому сприймається 

реальність [1, c. 83].  



Найчастіше до соціального педагога по допомогу звертаються саме через 

протиріччя, що виникають у взаєминах або у ставленні до себе, тобто через 

конфлікт. Тому результати проведеного нами дослідження мають стати в нагоді 

соціальному педагогові для роботи саме із конфліктами. У першу чергу, 

необхідно пам’ятати, що будь-які конфлікти повинні бути максимально 

розв’язані в конструктивному ракурсі.  

Основною причиною конфліктів, як відомо, є емоційне реагування. І 

найважливіше завдання при їх розв’язанні полягає у переведенні людини зі 

стану негативних емоцій до більш спокійного стану. Як відомо, центр логічного 

мислення та центр емоцій перебувають у різних ділянках головного мозку 

людини. Коли «ввімкнено» емоційний центр, то центр логічного мислення 

вимкнено. Причому, якщо людина відчуває позитивні емоції, то у неї ще є шанс 

бути почутими – вона через певний час може переключитися та вислухати 

аргументи опонента. Однак, якщо емоції негативні, то перевести людину в стан 

логічного мислення надзвичайно важко [5, c. 71].  

Проаналізуємо структурні компоненти злості, емоційного стану, який в 

будь-якому випадку супроводжує конфлікту ситуацію [6, c. 49].  

1. Невдоволення – найбільш слабко виражений і найменш 

пролонгований варіант вираження злості, який може не усвідомлюватися («я 

відчуваю, але не усвідомлюю»). Якщо злість не проявляється на рівні 

невдоволення, виникає фізичний і психологічний дискомфорт, що 

супроводжується негативними переживаннями, що трансформуються (як 

мінімум) в образу. 

2. Образа – більш високе за інтенсивністю почуття, яке може тривати 

роками. Образа, як реакція на неуспіх, легко виникає у осіб із завищеною 

самооцінкою і рівнем домагань. Виявляється як душевний біль і смуток, може 

залишатися прихованим і/або поступово проходити, або призводить до 

розробки плану помсти кривдникові. Може переживатися гостро у вигляді 

гніву і трансформуватися в агресивні дії [6, c. 53]. 

3. При подразненні до пережитого стану додаються видимі реакції, 

особливо невербальні: різкість рухів, високий голос (наприклад, грюкання 

дверима в разі невдоволення). 

4. Обурення, обурення – більш короткочасні по тривалості почуття, але з 

більш високою інтенсивністю. На цьому етапі вираження злості до 

невербальних проявів додаються вербальні (починається промовляння 

переживань). 

5. Гнів – тіло починає «вимагати свого», з’являється бажання стукнути, 

кинути, відштовхнути, ударити. Контроль свідомості ще має місце, але людина 

починає виходити за межі дозволеного [6, c. 61]. 

6. Лють – короткочасне почуття, що володіє великою руйнівною силою. 

Мобілізація енергії і збудження є настільки великими, що виникає відчуття 

можливого «вибуху», якщо «не відкрили клапан і не випустити пар». 

З’являється схильність до імпульсивних вчинків, готовність атакувати джерело 

гніву або проявити агресію у вербальній формі.  



Таким чином, процес трансформації різних за інтенсивністю та 

тривалістю перебігу проявів агресивності можна представити у вигляді 

ланцюжка: не помічаємо невдоволення, не виявляємо образу, стримуємо 

обурення, гнів, накопичуємо агресію, проявляємо агресію у вигляді гніву і люті 

з руйнівно-деструктивними наслідками [6, c. 65]. 

Попередити або послабити конфлікт на психологічному рівні можливо, 

тільки нейтралізуючи агресивність почуттів і послаблюючи ворожу рішучість 

людини. Щоб виявити причини трансформації подібних агресивних установок, 

думок і почуттів, необхідно на ранніх етапах зародження психологічної 

ситуації глибоко проаналізувати подібні мотиви всіх учасників протистояння. 

Тільки після цього можливе блокування розвитку конфлікту чи інших 

руйнівних сплесків [4, c. 211].  

Для раннього розпізнавання причин конфлікту, правильного розв’язання 

ситуації через ухвалення рішення, яке задовольнило б обидві сторони, 

контролю емоцій, оздоровлення спілкування і стилю взаємодії ефективним є 

раціонально-інтуїтивний метод подолання конфліктів на основі залучення 

«соціального інтелекту», розроблений Дж.Г.Скотт. Його сутність визначається 

утриманням у пам’яті основних принципів спілкування. Як зазначає автор 

методу, багато з цих принципів видаються людям банальними, проте саме їх 

незнання призводить до непорозумінь і конфліктів [3, c. 86]. 

Ключові елементи спілкування в умовах конфлікту:  

1. Зосередження уваги на невербальних свідченнях про те, що слова 

комунікатора не адекватні його думкам і відчуттям. Винесення цих 

суперечностей на відкрите обговорення.  

2. Спостереження за тим, щоб в учасників комунікативного процесу не 

було прихованих помилкових припущень або установок. Їх обговорення має 

бути відкритим, щоб помилки можна було вчасно виправити. Дидактика, 

методика і технології навчання.  

3. Прагнення до більш відкритого спілкування. Дипломатичне 

висловлення своїх думок і почуттів та спонукання до цього співрозмовника [3, 

c. 126].  

4. Уникання нез’ясованостей. Коли щось не зрозуміле, то треба просити 

пояснень. Якщо щось є незрозумілим для співрозмовника – дати йому 

пояснення.  

5. Уміння правильно слухати, виявляючи при цьому зацікавленість і 

співчуття, пошану до того, хто говорить, демонструючи йому, що він почутий і 

зрозумілий. Слухати треба уважно, не перериваючи і не засуджуючи, час від 

часу передавати почуте своїми словами, аби показати, що стежите за ходом 

висловлення.  

6. Вираження власних почуттів і бажань у ввічливій формі, 

використовуючи «Я-твердження». Натомість «ВИ-тверджень» краще уникати, 

оскільки вони можуть викликати негативні емоції у співрозмовника [3, c. 131]. 

Висновки. Отже, емоційність є одним із важливих чинників 

темпераменту людини. У структурі емоційності виділяється низка 

властивостей, що характеризують її формально-динамічні параметри (силу, 



інтенсивність, тривалість, швидкість протікання і зміни емоційних переживань) 

і експресію (вияв емоцій), а також якісні характеристики, що несуть 

інформацію про модальність і знак емоційного переживання й змістовні 

характеристики емоційності, що виявляються в об’єкті переживань.  

Спілкування є основним інструментом розв’язання конфлікту на основі 

взаємоповаги обох сторін, з’ясування їхніх позицій і згоди. Зважаючи на це, 

соціальні педагоги мають володіти основами конфліктології, яка не лише 

пояснює закономірності та механізми виникнення і розвитку конфліктів, а й 

навчає мистецтва практичного управління ними.  
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Актуальність. Для України це питання є особливо актуальними, оскільки 

ринок послуг неформальної та інформальної освіти останнім часом бурно 

розвивається.  

Аналіз останніх досліджень. Важливими для дослідження проблем 

безперервної освіти вважаємо праці з андрагогіки: Л. Анциферова, В. Гаргай, 

С. Змєєв, В. Маслова, М. Ноулз, Р. Сміт, П. Джарвіс, Л. Турос та ін. 

Дослідження питань безперервності освіти фахівців різних профілів у різний 

час здійснювали О. Аббасова, О. Вербицький, Б. Гершунський, І. Дяченко, 

В. Кучинський, З. Малькова та ін.  

Проблемам освіти дорослих взагалі та неформальній освіті дорослих, 

зокрема, присвячені роботи таких науковців, як Д. Антонова, І. Беюл, 

Л. Ведернікова, С. Вершловський, В. Гаргай, В. Давидова, С. Змєєв, Т. Зотова, 

С. Коваленко, Н. Ничкало, О. Митіна, О. Огіенко, К. Онушкіна, І. Фокіна, 

О. Хахубій та ін. 



Теоретико-прикладні аспекти неперервної освіти дорослих висвітлені в 

працях відомих українських науковців С. Гончаренка, Р. Гуревича, 

Н. Дем’яненко, Г. Костюка, Н. Ничкало, В. Олійника та ін. 

Мета статті – розгляд особливостей сучасного стану неформальної освіти 

дорослих у світі та перспективи її розвитку в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Починаючи з другої половини XX ст., 

сфера освіти дорослих значно розширила свої межі. У цей час з’явилися нові 

або набули нових форм і змісту вже відомі види освіти. 

В Україні за ступенем організованості, відповідно до прийнятої 

ЮНЕСКО термінології, виділяють три основні типи освіти дорослих: 

формальну, неформальну, інформальну. 

Неформальна освіта – це будь-яке одержання нової інформації про різні 

сторони життя за допомогою навчання через курси, секції, гуртки за 

інтересами, відвідування церкви та інше. У межах цього виду освіти, як 

правило, не потрібні умови для початку навчання (вікові межі, рівень 

попередньої підготовки та ін.), не ставляться жорстокі вимоги до часу, місця, 

форм і методів навчання, термінів, що дає змогу включитися до процесу 

навчання значно більшій кількості людей, ніж у формальну освіту. 

Неформальна освіта відрізняється тим, що в ній беруть участь ті, чиї плани, 

цілі, основний зміст приймаються всіма членами групи, хто разом створив одну 

програму [2]. 

І. Пекар зазначає [4], що неформальна освіта пропонує «альтернативні 

форми навчання та новий зміст, які допомагають людям пристосуватися до 

постійних трансформацій суспільства. У багатьох європейських країнах 

неформальна освіта позиціонується у сфері громадянської освіти і спрямована 

на створення умов для формування демократично орієнтованого громадянина. 

Як будувати суспільство, де є місце для всіх, чому важливо брати на себе 

відповідальність за процеси, які відбуваються навколо, і як це робити, як бути 

громадянином не тільки де-юре, але і де-факто – ці питання стали лейтмотивом 

програм неформальної освіти в Європі». 

Важливе значення для України має вивчення європейського 

педагогічного досвіду, що підтверджує неможливість забезпечення лише 

формальною освітою пізнавальних потреб громадян, які виникають через 

швидкі технічні, соціальні та економічні зміни в суспільстві. А тому суттєвого 

впливу набуває підтримка і розвиток різних напрямів неформальної освіти. 

Асамблея Ради Європи розробила рекомендації «Про неформальну освіту» 

(2000 р.), в якій підтверджується, що неформальна освіта є важливою частиною 

неперервного навчання для адаптування в постійно змінюваному середовищі. 

Особливого успіху в поєднанні формальної та неформальної освіти для 

дорослих досягла Швеція – одна з найбільш економічно розвинених країн світу 

з ефективною системою соціального захисту населення, високим рівнем освіти 

та потужними демократичними традиціями. Велику роль у становленні 

демократичних відносин у шведському суспільстві відіграє неформальна освіта 

дорослих, яка має більш ніж сторічну історію свого розвитку, довела свою 

життєздатність і ефективність та зробила значний внесок у розвиток країни. У 



Швеції для визначення неформальної освіти дорослих застосовується термін 

«фолкбілднінг» (folkbildning). Найбільші громадські рухи та організації (рух 

профспілок, споживачів, пенсіонерів, охорони навколишнього середовища, 

спортивні, молодіжні та конфесійні організації) тісно пов’язані та підтримують 

цей різновид освіти. 

Унікальність шведської неформальної освіти дорослих полягає в тому, що 

майже три чверті населення цієї країни залучені в неперервну пізнавальну 

діяльність, яка реалізується в гуртках для дорослих (studiecirklar) навчальних 

асоціацій (studieforbund) та народних вищих школах (folkhogsskola) і 

грунтується на добровільності та доступності, забезпечуючи умови для 

навчання упродовж життя [3]. 

Через глобалізацію та інформатизацію суспільства наші знання швидко 

застарівають. Тож перенавчання потребують фахівці усіх вікових категорій. 

Крім того, з огляду на загальноєвропейську тенденцію до старіння населення, у 

нас немає іншого вибору, як заохочувати людей похилого віку якомога довше 

вести активний спосіб життя, працювати, бути включеними в громадське 

життя. Аналізуючи сучасні тенденції у сфері освіти України, варто звернути 

увагу і на те, що в результаті зміни концепції «освіта на все життя» на ідею 

«освіти протягом всього життя», важливе місце займає освіта дорослих. 

Запропоновані концептуальні положення освіти дорослих знайшли своє 

відображення в створенні «Проекту концепції розвитку освіти України 2015-

2025», який містить намір «легітимізувати в системі середньої, професійної і 

вищої освіти визнання компетентностей і кваліфікацій, отриманих шляхом 

неформальної освіти та практичної діяльності» [5].  

Проте задля створення впорядкованого ефективного легального поля, 

здатного регулювати всі сфери функціонування системи неформальної освіти 

дорослих в Україні, необхідно подбати як про якісне законодавче забезпечення 

освітніх потреб українців, а нині ще й на процес упровадження запропонованих 

змін у законну силу, так і про застосування позитивного зарубіжного досвіду у 

сфері неформальної освіти дорослих для вирішення соціально-економічних 

проблем на ринку праці та в суспільстві. 

Дослідження результатів упровадження неформальної освіти молоді та 

дорослих як у розвинених країнах, так і тих, що розвиваються, засвідчують, що 

саме неформальна освіта є справді демократичною та гуманістично 

спрямованою, оскільки передбачає врахування інтересів людини та її потреб, 

сприяє здобуттю освіти всіма охочими, незалежно від віку, статі, соціального 

стану та місця проживання. У цьому контексті поширення неформальної освіти 

«в певному сенсі сприяє більш справедливому розподілу благ». Така освіта є 

людиноцентричною, що «сприяє формуванню індивідуальної неповторності 

особистості», а тісний зв’язок із навколишнім середовищем і спрямованість на 

будь-які соціальні, професійні, етнічні, вікові групи населення сприяють 

подальшій соціалізації особистості молоді та дорослих [1]. 

Висновки. Отже, можемо зробити висновки, що неформальна освіта є 

важливою складовою неперервної освіти дорослих; вона розвивається як 

результат суспільного розвитку, дає можливість залучити до освітнього 



процесу різні соціальні та вікові групи (від молоді до людей третього віку), 

визначає взаємодію громадянського суспільства, громадських організацій і 

формальної освіти, та на неї є попит. Неформальна освіта має великі потенційні 

можливості щодо розвитку суспільства, держави, особистості. 

Особливо перспективним може бути вивчення та узагальнення 

зарубіжного досвіду щодо розвитку неформальної освіти в Україні. 
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Постановка проблеми: В умовах реалізації Державної національної 

програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), підвищення вимог до організації 

логопедичної допомоги, зростає значущість та призначення логопедичного 

кабінету, як осередку надання корекційної допомоги в умовах закладу загальної 

середньої освіти (ЗЗСО).  

Вимоги до змісту та організації роботи логопедичного кабінету викладені 

в постановах і рекомендаціях Міністерства освіти і науки України, навчальних 

корекційних програмах, сучасних підручниках та навчально-методичних 

посібниках, а саме: «Положення про логопедичні пункти системи освіти» 

(1993), «Довідник учителя логопеда» (2008). Устаткування логопедичного 

кабінету має відповідати вимогам «Положення про логопедичні пункти системи 

освіти», затвердженого наказом МОН України від 13.05.93р. №135 і типового 

«Положення про навчальний кабінет загальноосвітніх навчальних закладів». Як 

наслідок інтенсивного розвитку суспільства і науково-технічного прогресу, 

http://iqholding.com.ua/articles/rol-neformalno%D1%97-osv%D1%96ti-u-suchasnomu-susp%D1%96lstv%D1%96
http://iqholding.com.ua/articles/rol-neformalno%D1%97-osv%D1%96ti-u-suchasnomu-susp%D1%96lstv%D1%96
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0059-93


постає питання трансформації та вдосконалення обладнання логопедичних 

кабінетів, як навчально-методична потреба успішної корекційної допомоги в 

умовах нової української школи. І. Дубровіної, Ю. Рібцун Р. Нємова, Р. 

Овчарової, Н. Пов'якель, А. Прихожан, Є. Рогова, В. Семиченко, Н. Чепелєвої, 

Т. Яценко та ін., знаходимо свідчення того, що обладнання є запорукою 

ефективної роботи логопедичного кабінету.  

Зазначені факти та вимоги сучасні освітні вимоги зумовили вибір теми 

нашого дослідження. Метою дослідження є проаналізувати основне 

призначення логопедичного кабінету, визначити основні завдання корекційно-

відновлювальної роботи в ньому та сучасні вимоги до обладнання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Логопедичний кабінет – це 

навчальне приміщення, обладнане відповідно до вимог наукової організації 

праці меблями, необхідними засобами навчання, що полегшують їх 

використання для проведення логопедичних занять, а також для підвищення 

наукової та методичної кваліфікації логопедів [2, С. 123].  

В Україні робота логопедичного кабінету регламентується рядом 

законодавчих актів, серед них: «Положення про навчальний логопедичний  

кабінет», «Положення про навчальний кабінет ЗЗСО», «Положення про 

логопедичні пункти системи освіти», які зумовлюють створення спеціальних 

санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та ообладнання кабінетів 

закладів освіти.  

Логопедичним кабінетом вважається класна кімната навчального закладу, 

яка оснащена сучасними засобами навчання, шкільним обладнанням, 

необхідним для здійснення корекційно-розвивальної роботи; технічними 

засобами навчання, методичною та навчальною літературою, звітно-плановою 

документацією тощо [3, С. 26].  

Метою створення та функціонування логопедичних кабінетів є 

забезпечення оптимальних умов для організації корекційно-розвивального 

процесу та реалізації завдань подолання мовленнєвих вад, відповідно 

Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Завданням 

функціонування логопедичного кабінету є здійснення ефективної допомоги 

дітям з мовленнєвими порушеннями, що передбачає:  

- створення предметного середовища з коригуючими, розвивальними та 

оздоровчими компонентами;  

- науково-методичний, технологічний (інформаційно-комунікаційні технології) 

супровід навчально-розвивального процесу;  

- наявність звітно-планової документації;  

- інформування педагогів та батьків. 

Логопедичний кабінет покликаний забезпечити спеціалізовану 

консультативно-діагностичну, корекційно-відновлювальну та психологічну 

допомогу дітям з різними вадами мовлення. В кабінеті надається логопедична 

допомога дітям з різними вадами мовлення, створюються умови для надання 

практичної допомоги дітям шкільного віку з порушеннями мовлення [1]. 

Комплектація кабінету обладнанням здійснюється відповідно типового 

переліку навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та 



обладнання загального призначення для ЗЗСО, а також з урахуванням вимог 

щодо типу кабінету (логопедичний кабінет) затверджені Наказом МОН України 

№ 135 від 13.05.1993 р. та типового «Положення про навчальний кабінет 

загальноосвітніх навчальних закладів» (від 20 липня 2004 року № 601), 

«Положенням про загальноосвітній навчальний заклад» (від 27 серпня 2010 р. 

№ 778). Логопедичний кабінет має своєрідну структуру обладнання, яка 

регламентована цілями логопедичного процесу. Групові та індивідуальні 

логопедичні заняття проводяться в спеціально обладнаних приміщеннях 

оснащених цільовим обладнанням і дидактичним матеріалом [4, c. 75].  

У логопедичному кабінеті можна виокремити такі зони: дидактична та 

практична. Практична зона має містити:  меблі відповідно до вікових норм 

дітей та форм занять, які проводяться, технічні засоби (комп’ютер, екран та ін.).  

До дидактичної зони відноситься навчально-методичне забезпечення: навчальні 

програми, підручникиів, навчальні та методичні посібники, навчально-наочні 

посібники, ігри та інше навчальне обладнання необхідне для роботи з 

логопатами, яке має відповідати навчально-корекційним завданням, віковим 

особливостям розвитку й рівню загальноосвітньої підготовки дітей. У кабінеті 

створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних 

матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, 

розподілених за темами та розділами логопедичної роботи  [5]. 

Перебудова системи логопедичної допомоги, розширення мережі центрів 

психолого-педагогічної допомоги та ряду нормативно-правових документів 

регламентуючих їх функціонування збільшило об’єм необхідної документації, 

зумовило розробку на логопедичні кабінети навчального закладу паспорту 

(рекомендована форма Лист МОН № 19-305 від 26.04.2013) 

Оскільки, в сучасних умовах, на території кабінету ЗЗСО відбувається 

розширення кола контингенту логопатів за рахунок введення інклюзивної 

освіти та загальна інформатизація і технологізація суспільного простору 

вимагають впровадження нових форм та видів роботи. Серед яких ми виділяємо 

дистанційну, самостійну роботу, залучення інтерактивних технологій в 

корекційно-виховний процес. Сучасні напрямки логопедичної роботи в умовах 

логопедичного кабінету у зв’язку з переорієнтуванням освітньої системи на 

комплексний підхід, який на зміну традиційним знанням, умінням і навичкам 

забезпечує корисними компетенціями, необхідними для досягнення цілей в 

реальних життєвих умовах так само змінили свій зміст. Все вище вказане, 

зумовлює не лише перегляд змісту логопедичної роботи але і підвищення вимог 

до дидактичного матеріалу логопедичного кабінету, що має спиратись на 

індивідуальний, диференційований та розвиваючий підхід.  

Висновок: Логопедичні кабінети в умовах сучасної освіти є необхідністю 

та умовою успішного розвитку гармонійно розвиненої особистості. Відповідно 

до вимог часу, логопедичні кабінети, покликані: забезпечити сприятливі умови 

для отримання корекційних послуг дітьми з ООП, стимулювати діяльність 

вчителя-логопеда, підвищувати ефективність та якість корекційного навчання. 

Проте, зміни в суспільстві та законодавчій базі зумовили зміни напрямків 

логопедичної роботи та розширення їх змісту в умовах кабінету ЗЗСО, що в 



свою чергу підвищує вимоги до навчально-методичного забезпечення 

корекційного процесу.  
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Актуальність проблеми. У наш час червоним сигналом для суспільства 

стало поширення лихослів’я в нашій мові. Погіршення чинників життя 

призводить до зростання агресивності людей, яка частіше за все проявляється 

на вербальному рівні, а саме: нецензурною лексикою і лайливими словами.  

Можна сміло говорити, що таке спілкування стає не тільки нормою, але й 

модою серед різних верств населення. Ненормативною лексикою розмовляють 

усюди: вдома, на роботі, у місцях відпочинку і навіть в присутності людей 

різних вікових категорій.  

Особливо критичною стає ситуація, коли нецензурну лексику починають 

вживати учні. Це змушує нас серйозно замислитися над проблемою лихослів’я. 

Адже підлітковий вік є ланкою переходу від дитинства до дорослості і зрілості. 

Тобто те, що буде закладено у процесі формування особистості підлітка, буде 



супроводжувати людину протягом життя і буде важко корегуватися. Тому дуже 

важливо, щоб у підлітковому віці заклалася правильна культура спілкування. 

Проблема культури мови загалом і підліткового лихослів’я зокрема 

розглядалася в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників: Н. Арутюнової, 

Б. Баєвої, Р. Байярда, А. Бандури, Р. Берона,Л. Долинської, М. Жинкіної, К. 

Лоренца, Е. Носенкової, Д. Річардсона, Г. Сагач, З. Фрейда, Е. Фромма,Н. 

Чепелєвої,  та інших. 

Мета статті – охарактеризувати причини використання ненормативної 

лексики серед підлітків і засоби їх подолання. 

Виклад основного матеріалу.  Лихослів’я – вживання лайливих, 

соромітних слів; грубі, недоброзичливі слова та вирази, вживані щодо кого-

небудь. Особливу роль відіграє вживання лихослів’я в підлітковому віці – віці 

становлення особистості, пepeтвopeння yявлeнь пpo ceбe, пoшyкiв ceбe i cвoгo 

мicця y cвiтi, фopмyвaння влacнoї iдeнтичнocтi, тoбтo cтaлoгo, 

нeфpaгмeнтoвaнoгo i ocoбиcтicнo-пpийнятoгo oбpaзy «Я». Тобто те, що 

закладеться в формуванні особистості підлітка, буде супроводжувати людину 

все життя і корегувати це буде важко. Тому дуже важливо, щоб у підлітковому 

віці заклалася правильна культура спілкування. Якщо у ранньому дитячому віці 

воно вживання лайливих слів часто не усвідомлене, то в підлітковому віці має 

конкретну ціль – засвоєння і переймання у дорослих їхніх звичок. 

Для кожної дитини її батьки найкращі, і все, що вони роблять, навіть 

неправильно, дитина прийме за норму. Від спілкування батьків між собою та  з 

дитиною залежить, як дитина будуватиме стосунки і спілкування з оточуючими 

людьми. Якщо в сім’ї переважає агресивність, грубість, лихослів’я у стосунках 

між батьками і дитина є свідком цього, то не потрібно дивуватися агресивним 

проявам поведінки та вживання ненормативної лексики дитиною. 

Також важливим впливом  на поширення ненормативних слів є школа, 

місце, де підлітки проводять більшість свого часу, тому саме у стінах цього 

закладу створюються умови для розвитку особистості.       

Проведення соціально-педагогічних профілактик використання 

ненормативної лексики серед підлітків дає змогу покращити норми спілкування 

і змінити думку про «моду» лайливих слів. 

Дослідження. У рамках даної теми було проведено анонімне опитування 

учнів на визначення причин поширення лихослів’я. 

На питання: «Що тобі було легше пережити: коли батьки тебе лупцюють 

за провину, чи коли боляче карають словами?», більшість дітей відповіли, що 

легше пережити фізичні дії з боку батьків, а ніж вербальні. Це говорить про те, 

що лайливі слова мають сильний вплив на ще несформовану психіку підлітка, 

вони глибоко ранять підсвідомість дитини, тому їх застосування на адресу 

дитини-підлітка може призвести до формування комплексу неповноцінності, 

невпевненості у собі. Лише 28% дітей вважають, що лихослів’я – це певний 

молодіжний сленг. 

Аналіз дослідження. У результаті дослідження було виявлено, що 

причина вживання ненормативної лексики серед підлітків є показом агресії, 

поганого ставлення до людини, яка не подобається. Респонденти відповіли, що 



лайливі слова вони вживають в тому випадку, коли їх щось дратує чи не 

влаштовує. В колі друзів та однолітків підлітки вживають лайливі слова у тих 

випадках, коли їх ігнорують, знущаються або ображають; також сюди можна 

віднести показ неприємної, зухвалої поведінки ровесників. 84% дітей вважає, 

що причини закріплення звички лаятися такі: «погана компанія», 

«дратівливість», «невдоволення собою, або оточенням», «поширення лайливих 

слів у суспільстві», «часте використання ненормативної лексики у своїй мові», 

«вплив референтних осіб», «поганий настрій», «погане виховання», 

«неосвіченість». 

Висновоки. Охарактеризувавши все вище написане, можна вважати, що 

лихослів’я – це прояв неосвіченості,  неграмотності, низького культурного 

рівня. Використання ненормативної лексики показує зубожіння мови, 

аморальність мовця і його низький рівень саморозвитку. Сім’я – найвагоміша 

причина вживання ненормативних слів у підлітків, адже в ній дитина 

навчається вимовляти перші слова, засвоює певну поведінку дорослих. Також 

на поширення лихослів’я впливає суспільство, однолітки, ЗМІ, але цей вплив не 

такий масштабний як вплив сім’ї та школи. 

Соціально-педагогічна профілактика ненормативної лексики має 

включати в себе: проведення просвітницьких робіт з педагогами і батьками; 

проведення корекційних занять з учнями із самоусвідомлення негативного 

впливу лихослів’я на життєдіяльність особистості, зниження рівня агресії, 

розвитку емпатії; проведення бесід і роз’яснювальної роботи з батьками щодо 

налагодження неконфліктних і партнерських стосунків зі своєю дитиною. 
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Постановка проблеми. Соціальна інтеграція, соціальна адаптація дітей, 

зокрема до умов шкільного середовища, – проблема, яка хвилює батьків, 

педагогів, психологів, фахівців соціальної сфери. Особливої уваги 

заслуговують діти з синдромом дефіциту уваги й гіперактивністю (СДУГ), 

оскільки належать до групи ризику соціально дезадаптованих осіб. Такі діти 



мають ряд специфічних особливостей, які виявляються у неуспішності в 

навчанні, проблемах у поведінці, викривленні особистісних рис, когнітивних 

відхиленнях, порушеннях у взаємодії з оточуючими, соціальних контактах. За 

даними дослідників, СДУГ починає проявлятися у дошкільному віці, досягає 

максимального розвитку у молодшому шкільному, надалі може модифікуватися 

й проявлятися в підлітковому віці. За статистикою, у розвинених країнах 

дефіцит уваги й гіперактивність проявляється у25-40% школярів [1, С.5]. 

Аналіз наукових досліджень. Названому питанню приділяють належну 

увагу сучасні вітчизняні й зарубіжні дослідники. Серед них М. Алворд, 

Р. Барклі, П. Бейкер, Я. Бікшаєва, С. Бородуліна, О. Гуріна, Ю. Домбровська, 

М. Заваденко, О. Романчук, Л. Ясюкова та ін. Однак, аналіз наукової літератури 

засвідчив, що проблема синдрому дефіциту уваги й гіперактивності у дітей 

порушується переважно дослідниками у галузі медицини, психології, 

психіатрії. Свої наукові доробки мають і фахівці спеціальної освіти і 

корекційної роботи. Однак, на сьогодні бракує досліджень в аспекті соціально-

педагогічному. Шкільна, соціальна дезадаптація, проблеми у взаємовідносинах 

з однолітками, деструктивні прояви поведінки таких дітей має бути у фокусі 

уваги соціальних педагогів, соціальних працівників, які працюють з різними 

категоріями дітей та типами сімей. Відтак, нагальність комплексної допомоги 

зумовлює необхідність теоретико-практичного дослідження особливостей 

соціально-педагогічної роботи з дітьми з синдромом дефіциту уваги.  

Мета нашої статті – розкрити основні підходи до соціально-педагогічної 

діяльності з вказаною категорією осіб, висвітлити обов’язкові напрями роботи, 

надати практичні рекомендації щодо роботи з дітьми з синдромом дефіциту 

уваги та гіперактивністю. 

Виклад основного матеріалу. Синдром дефіциту уваги та 

гіперактивності (СДУГ) – це психоневрологічний розлад, дисфункція 

центральної нервової системи (переважно ретикулярної формації головного 

мозку), що виявляється труднощами концентрації та підтримки уваги, 

порушеннями навчання і пам'яті, а також складнощами обробки екзогенної та 

ендогенної інформації і стимулів. СДУГ є найбільш поширеною реактивною 

формою мізкових дисфункцій у дітей [1, С.5]. 

Головними проявами синдрому дефіциту уваги є порушення уваги 

(дефіцит уваги), ознаки імпульсивності та гіперактивності. Якщо симптоми 

гіперактивності, як правило, зменшуються самі по собі в міру дорослішання 

дитини, то порушення уваги служать сприятливим ґрунтом для неврозів, 

соціальної дезадаптації. До порушень уваги відносяться, зокрема, складність 

утримання (незібраність), зменшення вибірковості уваги, виражене 

відволікання з непосидючістю, часті переключення з однієї справи на іншу, 

забудькуватість. Характерним є рухова розгальмованість, надлишкова 

збудливість та імпульсивність, нестача моторного контролю й самоорганізації. 

Дитина з ентузіазмом береться за завдання, але не закінчує його; відчуває 

труднощі в організації; непослідовна у діях і роздумах; легко відволікається на 

сторонні подразники; часто втрачає речі і забуває їх; уникає нудних або 

підсилених розумових завдань [4, С.86].  Головні ознаки – порушення дефіциту 
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уваги зустрічається до 100%, гіперактивність – до 85% проявів, що й зумовило 

назву СДУГ. У залежності від вираженості симптоматики виокремлюють легку, 

середню й важку форми. Легка форма – симптоми виражені в мінімальному 

ступені, не спостерігається порушень в шкільному й соціальному житті. Тяжка 

форма виявляється великою кількістю симптомів в значному ступені 

вираженості, є значні навчальні утруднення й проблеми в соціальному житті [5, 

С.59].  

Ознаками синдрому є не тільки нездатність до концентрації уваги, 

відволікання, виражена гіперактивність, імпульсивність, а й ускладнення в 

соціальних контактах, агресивність і неслухняність, неадекватна поведінка, 

схильність до делінквентних дій. Тому соціальний педагог має налагодити 

різноаспектну комплексну роботу з означеною категорією дітей та їхніми 

батьками.  

Варто спрямувати соціально-педагогічну діяльність фахівця на кілька 

цільових груп: передовсім, на самих дітей, їхніх батьків, соціальне оточення 

дітей із СДУГ – однолітків, педагогів, класних керівників. 

Виокремлюють три складові роботи з дітьми із СДУГ. Це: 1) розвиток 

соціальної реактивності, тт. формування диференційованого емоційного 

ставлення до людей; 2) розвиток соціального контролю, тт. пристосування 

поведінки до прийнятних норм; 3) засвоєння соціальної ролі, тт. поведінки, яку 

очікують у зв’язку з віком і статтю дитини [5, С.63-64]. 

У роботі з вказаною категорією дітей доцільно виділити наступні 

напрямки: психолого-педагогічна і соціально-педагогічна діагностика, 

соціальна корекція і терапія, соціальна профілактика, системна консультативна 

допомога батькам. 

Соціально-перетворювальна діяльність націлена на компенсацію 

гіперактивності дітей в навчальному закладі (заняття, спрямовані на корекцію 

рухової активності, спеціально підібрані ігри на формування і розвиток 

стійкості, концентрації уваги), включає програму модифікації поведінки 

(розвиток навичок спілкування, налагодження соціальної комунікації, вправи 

на згуртування й командної роботи в групі однолітків, на гармонізацію дитячо-

батьківських відносин, умінь самоконтролю тощо). Доцільно використовувати 

як роботу з індивідуальним випадком, так і групові форми діяльності. 

У просвітницько-консультативній роботі з батьками та педагогами 

доцільно запропонувати наступні методичні рекомендації при роботі з 

гіперактивними дітьми та дітьми з синдромом дефіциту уваги:  

1. Обов’язково оцінювати хорошу поведінку та успіхи в навчанні, 

хвалити дитину, якщо він успішно впорався навіть з невеликим завданням.  

2. Зменшити робоче навантаження в порівнянні з іншими дітьми.  

3. Ділити роботу на більш короткі, але більш часті періоди. 

Використовувати фізкультхвилинки.  

4. У класі бажано мати мінімальну кількість відволікаючих предметів 

(картин, стендів).  

5. Знизити вимоги до точності та охайності на початку роботи, щоб 

сформувати відчуття успіху. Створювати ситуацію успіху, в якій дитина мала 
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б можливість проявити свої сильні сторони. Доцільно навчити її краще їх 

використати, щоб компенсувати порушені функції за рахунок здорових. 

6. Використовувати гнучку систему заохочень і покарання.  

7. Давати короткі і чіткі інструкції (не більше 10 слів).  

8. Давати завдання відповідно з робочим темпом і здібностями учня. 

9. Важливо уникати пред’явлення завищених або занижених вимог. 

10. Посадити дитину під час заняття, по можливості, поряд з дорослим. 

Оптимальне місце для гіперактивної дитини – в центрі класу, напроти дошки, 

вона завжди повинна перебувати перед очима вчителя. Їй має бути надана 

можливість швидко звертатися до вчителя за допомогою у випадках 

труднощів. 

11. На певний відрізок часу давати лише одне завдання. Якщо завдання 

велике, то його треба пропонувати у вигляді послідовних частин, і періодично 

контролювати хід роботи над кожною частиною, вносячи необхідні корективи.  

12. Домовлятися з дитиною заздалегідь про виконання тих чи інших дій. 

13. Заохочувати дитину відразу ж, не відкладаючи на майбутнє. 

14. Направляти зайву енергію гіперактивних дітей в корисне русло: під 

час уроку просити їх допомогти – вимити дошку, роздати папір тощо. 

15. Надавати дитині можливість вибору, коли це необхідно. 

Висновки. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми із СДУГ має носити 

комплексний та систематичний характер, бути націленою на виконання 

наступних завдань. Корекційних: корекція когнітивних та вольових якостей, 

самооцінки, негативних проявів поведінки, корекції соціальних відносин з 

оточенням. Розвивальних: розвиток навиків конструктивної поведінки, 

соціальних навичок, умінь соціальної взаємодії, дружніх взаємин, навиків 

самоконтролю. Виховних: формування моральних життєвих поглядів та 

цінностей,засвоєння норм і правил поведінки, дисциплінованості, емпатичного 

та дружелюбного ставлення до інших [1, С.7]. Соціальному педагогу необхідно 

дотримуватися принципів комплексності, системності, врахування 

індивідуальних особливостей розвитку та симптоматики дитини, а також бути 

терплячим, стриманим, справедливим, емпатійним, толерантним у своїй роботі.  

Наша наукова розвідка не вичерпує висвітлення проблеми соціально-

педагогічної роботи з дітьми з синдромом дефіциту уваги. Перспективним 

вважаємо науково-методичні дослідження соціально-діагностичної, соціально-

перетворювальної і соціально-корекційної роботи з означеною категорією 

дітей. 
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Постановка проблеми. Під час спілкування нерідко виникають 

утруднення, нерозуміння. Серед явищ, що ускладнюють спілкування в 

обмеженому просторі, а іноді призводять до повного його блокування, провідну 

роль відіграють комунікативні бар’єри. У процесі вербальної або невербальної 

комунікації, людина формує себе як особистість, опановує і перетворює 

соціальне та природне середовище, узгоджує вчинки і діяльність з іншими 

соціальними суб’єктами, формує оточення, виявляє себе іншою, утверджує 

власне «Я», доводить свою позицію, поведінку, впливає на інших людей, із 

якими спілкується, що в свою чергу зумовлює відповідний спектр завдань: 

виявлення їх причин та аналіз новітніх способів їх уникнення. 

Актуальність. Проблема комунікативних бар’єрів стає надзвичайно 

актуальною, оскільки вона перешкоджає передачі інформації та реалізації 

задумів і введення дискусійного поля між опонентами. Крім того, зазначені 

перешкоди є частими причинами конфліктів у взаємодії, зокрема й у 

професійній – соціально-педагогічній роботі. Соціальний педагог / соціальний 

працівник за допомогою вищезазначеного методу зможе змінити, усунути і 

відкоректувати комунікативні бар’єри та творчо підійти до розв’язання 

проблем клієнтів; зміцнити, удосконалити свої та співрозмовника позитивні 

особистісні якості і водночас, переосмислити домінуючий бар’єр, що заважає 

гармонійним взаєминам з оточуючими, зрештою позбутися їх; визначити коли 

потрібно застосовувати метод та за необхідністю призупинити допомогу 

клієнту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі виникнення 

комунікативних бар’єрів у процесі спілкування присвячені вітчизняні та 

зарубіжні наукові праці: теорія психології спілкування (В. Семиченко), 

психології ускладненого спілкування (В. Лобунська), комунікативний бар’єр 

(Б. Поршнев), вивчення та розв’язання актуальних проблем за допомогою 

мінітеатру (Т. Шишова та І. Медведєва).  

Метою статті є аналіз основних причин та шляхів подолання 

комунікативних бар’єрів засобами драматизації у соціально-педагогічній 

роботі.  

Досягненню поставленої мети, на нашу думку, сприяє виконання таких 

завдань: схарактеризувати поняття комунікативні бар’єри, здійснити їх 

класифікацію; проаналізувати причини їх виникнення та окреслити й 



схарактеризувати стратегії подолання комунікативних бар’єрів за допомогою 

естетотерапевтичних методів. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «спілкування» має неоднозначне 

тлумачення. Згідно з висловлюваннями В. Москаленка, спілкування – це 

комунікативний вид діяльності, що виражає практичну активність суб’єкта [5]. 

Іншу позицію подає у своїх міркуваннях психолог В. Семиченко, який аналізує 

людське спілкування як комунікацію, як діяльність, як відносини, як 

взаєморозуміння і взаємовплив [6]. 

У процесі спілкування непомітно виникають різноманітні труднощі, які 

ускладнюють сприйняття інформації людьми, унеможливлюють адекватні їх 

когнітивні, поведінкові реакції. Такі труднощі кваліфікують як комунікативні 

бар’єри – це перешкоди на шляху адекватної передачі інформації між 

партнерами зі спілкування.  

Проблема комунікації полягає в тому, що на всіх стадіях комунікативного 

процесу виникають певні деформації інформації у зв’язку із впливом різних 

перешкод у спілкуванні (так званого шуму) [4]. Уже на етапі створення 

повідомлення існує ризик неточного формулювання змісту і тексту, 

нелогічності, двозначності висловлювання, що надає співрозмовник. Навіть за 

намагання відправника як найточніше висловлюватися виникає розбіжність між 

думками і словами, оскільки одну й ту саму ідею можна виразити різними 

конструкціями побудови слова. Чимало слів мають кілька значень, які можна 

зрозуміти залежно від контексту розмови, очікувань і установок сприйняття. 

Тому результат інтерпретації повідомлення одержувачем не завжди відповідає 

очікуванням відправника. 

Проявами комунікативних бар’єрів можуть бути ефект первинності 

(значущою про знайому або малознайому людину є перша інформація) і ефект 

недавності (стосовно давно знайомої людини значуща остання інформація). 

Також деформуючим актом у сприйнятті людиною інших є ефект 

позитивного (негативного) ореолу. Виникає він здебільшого стосовно людей, 

про яких складається загальне оцінне уявлення через нестачу інформації 

Перешкоджають нормальному сприйняттю партнера й стереотипи – 

надмірне узагальнення якогось явища, яке трансформується у стійке 

переконання, впливає на відносини, поведінку людини. Особливо поширені 

етнічні стереотипи, які часто породжують дискримінаційне ставлення за 

етнічною ознакою та соціальне виключення груп людей.  

У процесі формування стереотипів (стериотипізації) формується 

соціальна установка – детермінована минулим досвідом здатність людини 

сприймати процеси, явища, події, інших людей і діяти відповідно до свого 

досвіду [2, с. 26-60].  

Відповідно до цього розрізняють такі бар’єри комунікації: 1. соціальний 

бар’єр, один із учасників спілкування, має перевагу над іншими та показує свій 

соціальний статус; 2. фізичний бар’єр, коли співрозмовник неправильно та 

неналежним чином організовує свій фізичний простір, що в свою чергу 

віддаляє себе від інших; 3. смисловий бар’єр, що виникає через зарозумілість 

мовлення або надмірну насиченість науковими термінами, які під час бесіди 



знижують інтерес до матеріалу та створюють дистанцію у взаємодії; 

4. естетичний бар’єр – несприйняття співрозмовником зовнішнього вигляду; 

5. емоційний бар’єр з’являється внаслідок поганого настрою, негативних 

емоцій, що деформують сприймання; 6. психологічний бар’єр, коли попередній 

досвід зумовлює появу даного бар’єра та формує негативну установку й 

розбіжність інтересів партнерів спілкування тощо [3, с. 42-66].  

Отже, однією із визначальних умов, що впливає на взаємини індивідів, є 

їх здатність до ефективного спілкування. Йдеться про вміння висловлюватися, 

слухати і чути іншу людину, виражати своє розуміння. Помилки сприйняття 

надзвичайно шкодять, підштовхують до хибних оцінок і самооцінок. 

Російський вчений  Б. Поршнєв запропонував оригінальний підхід до 

розуміння причин виникнення комунікативних бар’єрів в усіх сферах 

життєдіяльності людей. На його думку, мовлення може бути дуже сильним 

засобом впливу – навіювання чи сугестії. Пряме навіювання, як відомо, є дуже 

небезпечним, у більшості випадків воно зустрічає опір у вигляді контрсугестії 

(протинавіювання), що є головною причиною виникнення бар’єрів на шляху 

комунікації [1]. 

Аналіз причин виникнення комунікативних бар’єрів дає можливість 

окреслити стратегії їх подолання. На основі аналізу наукових досліджень 

можемо, стверджувати, що для розв’язання цієї проблеми, можна 

використовувати психодраму, яка сама по собі є рольовою грою, але з 

імпровізованим сюжетом. Однак, соціальному працівникові / педагогові 

психодраму не можливо застосовувати в оригінальній пропозиції, адже вона 

має специфічний характер застосування, і передбачає розв’язання низки 

складних психосоціальних проблем: розв’язання життєвих конфліктних 

ситуаціях, страхів, мрій та фантазій, що відбувалися в минулому, теперішньому 

чи конструювалися в майбутньому часі. Тобто застосовують цей метод саме в 

уявних історіях або снах, тому потрібно розробити комплексну допомогу, яка 

зможе підготувати клієнта та надати йому психологічну підтримку. На наш 

погляд, у соціальній / соціально-педагогічній роботі доцільно використовувати 

ерзац психодрами, адаптований для широкого використання, зокрема й у 

професійній діяльності соціального працівника (педагога), її варіант – 

драматизацію. 

У науковій літературі драматизацію тлумачать як «аматорський театр», 

що зорієнтований на розв’язання актуальних проблем та може бути ефективним 

естетотерапевтичним методом, який допоможе подолати комунікативні 

бар’єри, а це в свою чергу допоможе виявити, описати, «закрити» давні історії 

із дитинства чи теперішні, які впливають на емоційний стан і тим самим 

відштовхують співрозмовників та стають перешкодою у комунікації із 

соціальним середовищем.  

Варто зазначити, що в психолого-педагогічній практиці розв’язання 

проблем у спілкуванні за допомогою драматизації активно й результативно 

запроваджують російські дитячі психотерапевти Т. Шишова та І. Медведєва 

(відповідний досвід висвітлено в книгах зазначених авторів «Книга для важких 



батьків», «Дитина не слухається. Що робити?» «Різнокольорові» білі ворони» 

та ін.) [4.с.67-131]. 

Метод драматизації – унікальне явище, що дає можливість 

співрозмовникам розкрити себе та подолати один із домінуючих 

комунікативних бар’єрів. Драматизація відрізняється від інших методів, тим що 

вона формується не на уявних або надуманих фантазіях та історіях, а на тих, що 

дійсно мають місце і їх можна побачити при обміні й передачі інформації. 

Також однією з особливостей цього методу є те, що людина (дитина) сама 

відчуває та усвідомлює ці перешкоди, що так важливо у роботі соціального 

педагога.  

За допомогою театрального мистецтва ми можемо програвати, 

спостерігати розвиток цих бар’єрів, аналізувати, в яких ситуаціях ми повинні 

змінитися, оцінити свою поведінку. Також цей метод поглиблює розуміння 

проблем, що може підвищити соціальний статус людини – клієнта, та вплинути 

на мотивацію до конструктивних змін. Зрештою, драматизація розвиває 

здатність більш ефективно та самостійно адаптуватися у соціальному 

середовищі, бо якщо позбутися комунікативних бар’єрів, то можна без проблем 

спілкуватися з іншими людьми та робити кар’єру в майбутньому. Драматизація 

має послідовий характер дій, що є перевагою від інших методів, а отже надасть 

більше користі у розв’язанні однієї проблеми.  

Висновки та перспективи використання результатів дослідження. 

Соціальний сенс спілкування полягає в тому, що в його процесі 

суб’єктивний світ однієї людини розкривається для іншої, а це можливо 

здебільшого за умови використання в роботі естетотерапевтичних методів, 

таких, наприклад, як драматизація.  

Драматизація є нестандартним, інноваційним методом у роботі 

соціального педагога, що спрямовує на активізацію думок, емоцій, надає змогу 

побачити та відчути реальні проблеми та підвищити соціальну компетентність 

соціального працівника.  

Загалом театральна діяльність, як форма для застосування драматизації, 

зможе позбавити від комунікативних бар’єрів, спрямувати до ефективного 

діалогу, вчить розуміти і реагувати як на партнера по грі, так і на образ, який 

розкривається в її процесі. Тобто соціальному педагогові у його професійній 

діяльності це допоможе краще зрозуміти клієнта, побудувати конструктивний 

діалог, зрозуміти, що саме потрібно клієнту в даній ситуації. Додамо, у 

результаті драматичної гри відбувається формування власного «Я», зокрема 

через постійне порівняння себе з відтворюваним у театральній дії образом.  

Перспектива подальших досліджень: упровадження та реалізація даного 

методу в освітні заклади, як одного з найефективніших у професійному 

арсеналі соціального педагога та розробка курсу з акторської майстерності.  
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Актуальність проблеми та її зв'язок з розвитком важливих напрямів 

теоретичних та практичних досліджень соціокультурної діяльності 

особистості. Когнітивний аналіз процесів і продуктів соціокультурної 

діяльності не є відкриттям наших часів. Рефлексія навколишньої дійсності - «те, 

що є» - розділяється на значущі групи предметів («категорії речей») і 

позначається за допомогою переважно вербальної мови (номінується). 

Існування здібності людини до диференціації пізнаного на категорії речей 

за їх значущістю (виділення видів, родів, груп предметів і їх якостей) відкрив 

ще Аристотель. Він і використав слово «категорія», що означає «рід» або «вид». 

Також вивчав сутність категорій як етапів інтелектуального розвитку та знарядь 

людської пізнавальної діяльності Г. Гегель. Він підкреслював, що категорії є не 

лише «видами буття», а й знаряддями евристичного мислення, 

методологічними та технологічними (праксеологічними) орієнтирами тощо. 

“Повторне” відкриття розмаїтих методологічних підходів щодо 

когнітивного аналізу власне особистості та продуктів її соціокультурної 

діяльності часто вважається такою, що прийшла в нашу науку із досліджень 

західних учених. Дійсно, ще в XX ст. на підґрунті концепцій 

гештальтпсихології (М. Вертгеймер, В. Кьолер, К. Коффка) та «теорії поля» 

К. Левіна розвинулися численні напрями дослідження орієнтаційної та 

продуктивної діяльності людини, виходячи із індивідуальних когнітивних 

структур (Дж. Бруннер, Л. Фестінгер, Ф. Хайдер, Т. Ньюком, Ч. Осгуд, С. Аш, 

Д. Креч, Р. Кранчфілд, Р. Абельсон та ін.). 

Але у вітчизняному людинознавстві та культурології розвинулися власні 

продуктивні методологічні підходи до вивчення визначних пізнавально-

практичних структур особистості. До суто українських напрямів філософсько-



антропологічного й філософсько-культурологічного аналізу, що мають 

когнітивістський зміст, відносяться: 

– напрям, пов’язаний із аналізом категоріальних структур світогляду, 

логіки, культури, пізнання, осмисленням категорій як універсальних 

інформаційних засад процесів мислення, соціальної практики, культурної 

творчості (П. В. Копнін, В. І. Шинкарук, Є. І. Андрос, М. О. Булатов, 

Н. М. Єсіпчук, С. Б. Кримський, А. Н. Лой); 

– напрям, пов’язаний із запереченням редуктивного «діяльнісного 

підходу» та аргументацією необхідності дослідження комплексних когнітивних 

структур людського світовідношення, структур соціокультурної регуляції тощо 

(В. П. Іванов, В. А. Малахов, С. В. Пролєєв, В. Г. Табачковський, Є. К. 

Бістрицький, О. Ю. Щербина-Яковлева, А. М. Щербина). 

Метою статті є розкриття методологічної значущості сучасних 

варіантів когнітивного аналізу процесів і продуктів соціокультурної діяльності 

особистості. 

Основні завдання роботи полягають у тому, щоб розкрити зміст 

категоріальних та концептуальних структур, що утворюються в 

соціокультурної діяльності особистості як її регулятиви та є у власному 

онтологічному аспекті когнітивними засадами її соціалізації та інкультурації. 

Але у методологічному вимірі категоріальні та концептуальні структури 

особистості є засадами для теоретичного аналізу продуктів соціокультурної 

діяльності, проектування діагностичних досліджень, розроблення інноваційних 

моделей освітньої, профілактичної, соціально-педагогічної роботи тощо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Провідною засадою 

розвитку когнітивистики як цілісного напряму вивчення особистості та 

продуктів її соціокультурної діяльності є уявлення про те, що визначальна риса 

людини – її когнітивні здібності та надбання. Терміни «когніція» і 

«когнітивний» походять від лат. «cognitio», що означає пізнання, розпізнання, 

ознайомлення. Когнітивна діяльність – це не якийсь окремий вид почуттєвого 

чи раціонального пізнання, і не просто людська цікавість, а, навпаки, загальна 

якісна й суттєва властивість людської особистості. Когнітивні властивості 

(здатності) – це сукупність характеристик активного суб’єкта, що переймається 

орієнтацією, адекватним розпізнанням об’єктів, їх оцінюванням, вибором 

способів стосунків із ними та впливу на них [1, с.200]. Ця провідна засада, що 

має методологічне значення для поступового та дуже продуктивного розвитку 

міцного когнітивістського напряму досліджень і всіх численних напрямів 

когнітивного аналізу, розкривається крізь такі концептуально важливі 

твердження: 

– когнітивні структури як регулятиви соціокультурної діяльності є 

індивідуальним надбанням особи, накопичуваним із прижиттєвим досвідом; 

– когнітивні структури є унікальними з точки зору змісту, вони є 

засадами неповторюваного креативного ставлення до природного, соціального 

й культурного довкілля; 



– із когнітивних структур як із регулятивів індивідуальної 

соціокультурної дідяльності утворюються основні типологічні ознаки 

особистості. 

Виділення кожної категорії речей (або якоїсь її властивості) – 

категоризація пізнаного середовища – пов’язане з формуванням окремої 

програми суб’єктивної дії з цією річчю (або використанням її властивості) – 

концепту дії. Категорії речей і їх властивостей, якими люди користуються як 

орієнтирами у власній діяльності, відповідають на питання «що?», «яке?». 

Концепти дії відповідають на питання «що робити з цією річчю?», «як це з нею 

зробити?». Тобто регулятивна функція є більш актуалізованою саме у концепті.  

Категорії та концепти є першим, найбільш простим рівнем людської 

інформованості про світ і засобом забезпечення індивідуальної доцільної 

діяльності з оточенням та з кожним окремим об'єктом. Відокремлені категорії 

позначаються мовними засобами. Також позначення категорій, на які 

спрямована увага суб’єкта пізнання, за відповідних умов відбувається за 

допомогою невербальних засобів – міміки, тілесної експресії, вигуків, 

інтонаційних відтінків голосу тощо. 

Когнітивна (інформаційна) взаємодія кожної живої системи зі світом 

проявляється як диференціація інформації (розділення на окремі значущі 

сигнали) та наступна її інтеграція (поєднання з іншою значущою інформацією). 

У цих образах виділяється нетотожність, особливості, різнорідність, 

різноякісність предметів, із яких складається середовище. Продукування 

образів середовища – основна функція психіки вищих тварин і людини. 

Людська психіка як функціональна цілісність є системою інформаційних 

взаємодій зі світом. Її завдання – утворення інформаційної моделі світу, чи 

комплексного «Образу світу». «Образ світу» (у широкому значенні цього 

поняття, як уся інтегрована єдність інформації, якою користується мозок 

людини) складається з «Образу світу» (у вузькому значенні це поняття означає 

віддзеркалювання найближчого середовища, у якому існує людина, 

«ойкумени»), «образу самого себе» та «образу дії» (програм, згідно з якими 

здійснюється діяльність). Сутність «Образу світу» та її інформаційні складові 

як моделі людської діяльності вивчалися багатьма дослідниками (Н. Вінер, 

А. Н. Колмогоров; А. І. Берг, К. Прибрам та ін.). З’ясування сутності 

інформаційної структури образів світу, що формулюється фахівцями з 

природознавства, теорії інформації, кібернетики, філософії, психології є 

єдиним. «Образ Світу» – інформаційний комплекс (система) з власною 

структурою, що укладена субмоделями окремих актів дії чи їх модусів 

(варіацій). 

 «Образ світу» у вузькому значенні поняття – це віддзеркалювання 

безпосередньо доступного для пізнання й практичної діяльності середовища, 

що є ойкуменою, тобто місцем перебування людства та окремої людини. Його 

складовими є: 

– диференційовані образи окремих речей, що так чи інакше зв’язані з 

людською життєдіяльністю (когнітивні компоненти); 



– оцінки цих речей з огляду на їх здатності задовольнити потреби 

людини, чи аксіологічні, ціннісні моделі (від давньо-грецьк. «axiа» – цінність, 

«logos» – вчення, знання); 

– відображення динаміки (руху, здатності змінюватися) речей, що є 

об’єктами людської зацікавленості; 

– відображення речі, на яку спрямовують майбутню активну 

діяльність як на свою мету (сігніфікативний компонент; від лат. «significatio» – 

позначення, виділення); 

– позначення критеріїв відбору (давньо-грецьк. «сriterion» – засіб для 

вимірювання товару) саме цієї речі як своєї мети, тобто її порівняння з іншими 

об’єктами з огляду на їх здатність до задоволення людських потреб [1, с.24-34]. 

Зміст «Образу світу» завжди релятивний (відносний). Він співвіднесений 

із особливостями індивіда, а також рисами суспільства, у якому сформований 

цей індивід, із історичним ступенем його розвитку, накопиченим культурним 

багажем, рівнем розвитку науки, освіти та інших засобів соціальної комунікації, 

етнічними регулятивами тощо. 

«Образ себе» ґрунтуєься на емоційних реакціях, що присутні вже на етапі 

розвитку зоологічної психіки вищих тварин, – відчуття стану «задоволений – 

незадоволений». Ці стани є філогенетичною передумовою утворення людської 

суб’єктивності. Змістове поле суб’єктивності, що характеризується 

динамічністю, багатовимірністю, біполярністю та самоорганізацією, виконує 

функції відображення, оцінювання й регуляції себе. Відтак, основні функції 

«Образу себе» реалізуються засобами інформаційних програм самоконтролю, 

самоуправління, самопокладання, самопроектування. 

У психологічному знанні структура «Образу себе» менш вивчена, ніж у 

теорії інформації та кібернетиці, тому що її психологічне дослідження 

припускає лише два методичні прийоми – інтроспекцію та спроби 

опосередкованої розшифровки «суб’єктивного крізь об’єктивне». 

На будь-якому рівні розвитку людства емоції є внутрішнім двигуном усіх 

інших психічних процесів. Саме емоції забезпечують взаємодію претензивної 

системи з зовнішнім середовищем, виконуючи функцію регуляції процесів 

використання інформації та інтенсивності практичних реакцій. 

Основні складові «Образу себе»: 

– фіксація власного індивідуального існування, його відособленості, 

автономності, цілісності, наявності потреб та інтенцій активності, здатності до 

активності, спрямування до самозбереження; 

– програма самоконтролю, споглядання за станом себе як живої 

системи, концентрація сигналів про якість життєдіяльності: «задовільно – 

незадовільно»; 

– програма самоуправління (модель адекватного реагування, що 

відповідає становищу об’єкта та середовища, у якому відбувається діяльність); 

– програма захисту та самозбереження суб’єкта, продовження його 

життєдіяльності в просторі й часі: «Я існую, хочу та буду існувати»; 



– свідомість і самосвідомість як констатація власного буття, 

відділення себе від іншого світу та протиставлення себе іншому світу (в 

розвинених соціокультурних формах існування «Образу себе»); 

– самоідентифікація й самовизначення як складові свідомості; 

– самооцінка; 

– проекція власного існування в найближчому та віддаленому 

майбутньому (переважно у формі «Я сам задоволений». 

Важливою складовою світовідношення є «Образ практичної взаємодії зі 

світом» (далі – просто «Образ дії»). Основними складовими «Образу дії» є: 

– програма використання матеріалу, на яку спрямована діяльність 

(модель організації процесів, необхідних для виробки заданого продукту з 

сировини – технологія праці); 

– програма забезпечення необхідної тривалості діяльності, її 

напруження й обмеження в часі (темпорально-лімітативна модель діяльності); 

– програма забезпечення внутрішнього ритму діяльності 

(темпорально-структуральна модель діяльності); 

– програма забезпечення майбутнього перебування змодельованого 

продукту діяльності в реальному просторі та часі; 

– специфічні мікропрограми, пов’язані з формуванням і розвитком 

використаних у діяльності індивідуальних фізіологічних і фізіолого-

психологічних вдатностей і здібностей; 

– субпрограми самоорганізації та самоконтролю суб’єкта діяльності; 

– програми корекції й рекорекції результатів діяльності; 

– програма контролю стабільності зовнішнього оточення; 

– програма контролю стабільності внутрішньо організменого 

середовища; 

– програма екстремальної мобілізації; 

– програми переходу від рутинних програм до програм пошукового, 

евристичного й екстремально-орієнтаційного змісту; 

– програми свідомої самотрансформації підсвідомих програм 

управління діяльністю. 

Основними категоріями, з яких утворюється структура людського 

світовідношення, є: 

– субстанціональні категорії (фіксують існування об’єктів). 

Відповідають на питання: «що це таке?»; 

– атрибутивні категорії (віддзеркалюють властивості об’єктів, їх 

якості). Відповідають на питання: «яке воно?»; 

– аксіологічні категорії (вказують на користь об’єкта для людини). 

Відповідають на питання: «навіщо воно мені потрібне?»; 

– динамічні категорії (позначають характер і напрямок руху об’єкта). 

Відповідають на питання: «куди воно рухається?»; 

– предметно-релятивні категорії (відображають зв’язки між речами, їх 

взаємодії, впливи одна на одну). Відповідають на запитання: «чи впливає А на 

В?»; 



– модальні категорії, що допомагають пізнанню різних станів (модусів) 

існування одного й того ж об’єкта за різних умов розвитку тощо. Відповідають 

на запитання: «яке воно буде, якщо зміняться обставини А, В, С…?»; 

– суб’єктивно-екзистенцийні категорії, що є «опорними крапками» 

«Образу самого себе». У них відображаються факти та атрибути внутрішнього 

суб’єктивного буття індивіда. Відповідають на питання: «який я є?»; 

– комплекс праксеологічних, «технологічних», «методологічних» 

категорій, що є підґрунтям «Образу дії». Відповідають на питання: «що 

робить?» і «як це робить?». 

«Образ дії» та концепти соціокультурної діяльності. Категорії є 

складовими когнітивної, аксіологічної та прогностичної картини світу, що 

відображають рівень його пізнанності, диференційованості на окремі 

відображені об’єкти та їх оцінювання. На основі утвореної картини світу, 

оцінювання властивостей об’єктів і відображення (відчуття чи усвідомлення) 

власних потреб обирається мета діяльності, оцінюється можливість її 

досягнення, утворюється (свідомо чи підсвідомо) план діяльності, приймається 

рішення про її здійснення. Уся ця система процесів попередньої організації є 

внутрішньо зв’язаною та нероздільною. За змістом вони різні, але мета їх єдина 

– утворення скороченої моделі майбутньої активності. Ця модель («Образ 

дії») відображається у тих мовах, якими користується людина, як зазначення 

дії. 

Але не потрібно вважати, що «Образ дії» висловлюється людиною лише в 

дієсловах: 

– вказівка на необхідність здійснення дії, її зміст і характер може 

бути й невербальною; 

– практично будь-яке слово, що є позначенням об’єкта, значущого з 

огляду на зміст і завдання людської життєдіяльності, є концептом діяльності, 

оскільки містить у собі вказівку щодо того, «що роблять» і «як це роблять» 

саме з цим об’єктом. 

Концепт діяльності – це «одинична» модель дії, установка на дію з тим 

об’єктом, із яким людина безпосередньо чи потенційно взаємодіє. Концепт як 

«одинична» модель дії має власну складну структуру, до якої відносяться: 

– позначення об’єкта та його цікавих для людини властивостей; 

– вказівка на об’єкт як на такий, властивості якого дозволяють 

людині щось робити з ним; 

– рішення про здійснення або нездійснення дії; 

– внутрішній план послідовності здійснення дії; 

– команда про початок і завершення дії, відносно якої прийняте 

рішення. 

В утворенні концептів діяльності беруть участь усі види регуляції 

людської активності: свідомі та несвідомі, вербалізовані й невербалізовані, 

«керовані» та «некеровані». Концепти (а також і концепції) існують у 

індивідуальних та в соціальних (групових) моделях соціокультурної діяльності. 

Концептуальність соціокультурної діяльності – властивість, без якої неможлива 

регуляція соціокультурної діяльності. Концептуальна структура й предметний 



зміст повсякденної соціокультурної діяльності соціуму та особистості 

віддзеркалюється у вербальній мові. Усі народні прислів’я й говірки містять 

концепти. Фольклор насичений концептами – настановами, повчаннями, 

«мораллю». Стихійна соціокультурна діяльність упродовж тисячоліть 

ґрунтувалася на настановах, повчаннях, роз’ясненнях, наочній демонстрації 

способів і прийомів діяльності, правил спілкування, форм проведення дозвілля, 

організації ритуалів тощо. 

Буденне знання також не є «простим», «не артикульованим» за своїм 

соціальним змістом. Навпаки, воно в усьому обсязі розділене на норми, 

правила, установки, імперативи (накази та заборони) тощо. Усі елементи 

буденного знання містять концепти: «це можна – а цього не можна», «це – 

добре, а це – погано» і т. д. 

Кожний концепт призначений для вирішення конкретної проблемної 

ситуації. Відтак, концепти існують у різних станах: активному 

(актуалізованому) та пасивному (потенціальному). Загальною властивістю 

концептуальних систем є «випереджене» утворення «інформаційних банків» 

регулятивів, програм активності та їх накопичування. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

Навчання концептам, їх закріплення – справа довга, складна та пов’язана з 

неминучими конфліктами – міжособистісними, особистісно-соціальними, 

міжпоколінними тощо. Буденна соціальна педагогіка не ігнорує добре 

опрацьовані засоби педагогічного примусу. Ніхто не здобуває життєвий досвід 

«просто так», «без будь-яких зусиль». «Просто життя» – це утворення, 

засвоєння й передача традиційних і нових концептів практичної 

життєдіяльності.«Просто» людина не олюднюється, навіть у свої 

неусвідомлених, неозброєних теоріями та науковими дослідженнями формах 

стихійний соціокультурний процес, що відбувається у суспільстві на ранніх 

етапах історичного розвитку, є продуктом дуже високого рівня суспільної 

самоорганізації, у якому беруть участь усі суспільні інститути – община, 

родина, установи соціального самоуправління, церква тощо. 

Зміст концептів індивідуальної соціокультурної діяльності формується 

соціальним і культурним середовищем, утворюється в особистому життєвому 

досвіді. Засобами впливу на людину соціокультурних систем різноманітними 

каналами соціальної комунікації відбувається обмеження людської поведінки 

та її трансформування зі спонтанних, імпульсивних природних форм у 

соціально організовані, впорядковані та розумні. 

Структуру людської діяльності, механізми її концептуалізації важно чітко 

уявити в будь-якому науковому дослідженні соціальних і культурних процесів, 

тобто це знання є актуальним як для соціолога, психолога, педагога, так і для 

культуролога. Уміння конкретизованого й поглибленого аналізу 

категоріального й концептуального змісту соціокультурної діяльності 

особистості у наукових соціокультурних дослідженнях сприяє покращенню 

багатьох діагностичних і вимірювальних методів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 



1. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Ок. 50 000 слов. Изд. 

2-е. / И. Х. Дворецкий.  М.: Русский язык, 1976.  1096 с. 

2. Щербина А. М. Соціокультурна регуляція у технологіях масової 

комунікації : Монографія / Анатолій Михайлович Щербина / (Серія 

«Монограф»). – Київ: Академвидав, 2013. – 200 с. 

3. Щербина А. М. Формування соціокультурних метарегулятивів у 

технологіях виховної діяльності / А. М. Щербина // Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – С. 485–498. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_7_58 

4. Щербина-Яковлева О. Ю. Менеджмент соціокультурної діяльності 

як напрям наукового та технологічного знання. Частина 1. Дидактика, логіка, 

методологія / Олена Щербина-Яковлева, Микола Клочко, Анатолій Щербина. 

Суми, СумДУ, 2019. 249 с. 

5. Щербина-Яковлева О. Ю., Назаров М. С. Компетентність 

менеджера соціокультурної діяльності з вимірювання соціокультурних ефектів 

/ Олена Щербина-Яковлева, Микола Назаров // Вісник Київського 

національного університету культури і мистецтв. Серія "Менеджмент 

соціокультурної діяльності". Вип. 2 (2019), № 2. С. 115-175. 

6. Щербина-Яковлева О. Ю. Професийна картина світу майбутніх 

менеджерів соціокультурної діяльності // Матеріали міжнародної  науково-

практичної конференції “Приоритети сучасних суспільних наук в 

трансформаційних умовах”. – Львів: Львівська фундація суспільних наук. 22-23 

листопада 2019 р. Львів: ГО Львівська фундація суспільних наук.  С. 47-51. 

 

СЕКЦІЯ 2.  

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ РОБОТИ З ДІТЬМИ З 

ОБМЕЖЕНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ. 

 

 

УДК 376-056.24-053.6:615.85 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

МЕТОДОМ ІПОТЕРАПІЇ 

Ельвін К.В. 

Полтавський національний педагогічний  

університет імені В.Г.Короленка 

Науковий керівний:ст. викл. Губарь О.Г. 

Актуальність проблеми. Зміни, що відбуваються в суспільстві, 

потребують активного впливу на дітей з особливими потребами, педагогічного 

колективу та найближчого оточення з метою їх успішної соціалізації серед 

однолітків, що сприяє всебічному розвитку їх особистості. За офіційними 

даними, станом на 01.01. 2014р. 166 тис. дітей мають статус дитини-інваліда, 

що становить 1,9 % від усього дитячого населення України. Питома вага дітей 

має патологію опорно-рухової  системи й складає 19,2%. Більш як у 90 тис. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_7_58


дітей проблема соціальної дезадаптації пов’язана з церебральними 

порушеннями. 

Основні проблеми дитини з порушеннями опорно-рухового апарату 

проявляються в обмежені мобільності, бідності контактів, обмеженні доступу 

до культури та освіти. Соціалізація, як складний і тривалий процес включення 

індивіда до системи соціальних зв’язків і відносин, його активної взаємодії з 

оточенням, унаслідок якої засвоюються зразки поведінки, соціальні норми та 

цінності, необхідні для успішної життєдіяльності в суспільстві [2, С.67]. В 

процесі соціалізації особистість проходить декілька етапів, найважчим серед 

яких є юність або підлітковий вік, як період інтенсивного, нерівномірного 

розвитку організму, емоційної та інтелектуальної сфер, що призводить до змін 

самосвідомості, розуміння себе та оточуючих. Через втрату актуальності 

спілкування з батьками з’являються глибинні потреби підлітків у розгортанні 

соціально-моральних зв'язків. Через спілкування з ровесниками у них 

з’являється перше серйозне товариство та  реалізується потреба в суспільному 

визнанні їх соціальної значущості [3, С.512]. Соціальна ізоляція підлітків із 

ДЦП перешкоджає формуванню їх життєвої позиції, стійкої позитивної 

самооцінки, достатньої мотивації в навчанні спілкуванні. В наслідок чого у 

підлітків формується замкненість, відгородженість від близьких, що посилює 

соціально-психологічну дезадаптацію [1, С.45].  

Система соціалізації підлітків з ДЦП достатньо розгалужена та перебуває 

в розвитку, зазнає змін у зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу 

виникнення новітніх методів і форм роботи. Значну увагу дослідників 

(А. Адлер, Г. Беккер, П. Бергер, Т. Власова, І. Гофман, Н. Васильєва, 

Е. Дюркгейм, М. Іпполітова, Т. Лукман, О. Мастюкова, Т. Парсонс, 

В. Сайфулін, П. Сорокін, Т. Черняєва, П. Штомпка та ін.) привертала проблема 

соціалізації. Дослідження проблем підліткового віку здійснювали 

М. Ковінькова, А. Коновала, І. Мамайчука. Проте, на даний момент 

залишається значна кількість дітей з церебральними порушеннями, що 

досягнувши підліткового періоду все ще потребують соціалізації. 

Однією з форм допомоги в соціалізації даної категорії дітей є іпотерапія, 

як засіб формування соціуму, духовних цінностей в період бурхливого розвитку 

особистості. Проте, вплив іпотерапії на соціалізацію дітей підліткового віку 

було досліджено недостатньо, що потребує подальшого дослідження і 

розробки. 

Таким чином, метою нашого дослідження є виділення основних 

соціально-психологічних проблем в соціалізації підлітків з церебральними 

порушеннями та визначення переваг і недоліків використання «іпотерапії» в 

процесі їх соціалізації.  

Для досягнення мети, слід вирішити ряд завдань: 

- дослідити соціально-психологічні особливості підлітків з 

церебральними порушеннями, 

- досліди метод іпотерапії як напрямок соціалізації підлітків із ДЦП. 

Основними соціально-психологічними проблемами підлітків з церебральними 

порушеннями є: проблеми в спілкуванні, знижена самооцінка, нестабільна 



емоційна сфера. В умовах індивідуального навчання дитина обмежена в 

спілкуванні, що призводить до соціальної ізольованості, виникненню труднощі 

в подальшому спілкуванні та професійній спрямованості. Cоціалізація підлітків 

із порушеннями опорно-рухового апарату найчастіше ускладнюється зміною 

соціальних зв'язків, стереотипів, ціннісних орієнтацій, що викликають 

соціально-психологічну напруженість, яка створює труднощі та проблеми, які 

підліток не здатен самостійно перебороти. Говорячи про соціально-

психологічні проблеми, які негативно впливають на процес соціалізації 

підлітків із ДЦП, можна виділити дві групи: особистісно-психологічні та 

соціальні, що зумовлюють одна одну. Наявність фізично вираженого дефекту 

провокує виникнення психологічного бар'єру в спілкування та взаємодії, як 

оточуючих з дитиною, так дітей з ДЦП з оточуючими. Оскільки підлітковий 

період характеризується підвищеною чутливістю до будь-яких фізичних 

недоліків, до особистісно-психологічних проблем відносять: переживання 

власного фізичного недоліку сильніше, ніж в інший віковий період; появу 

бар’єрів в спілкуванні через мовленнєві порушення. До соціальних проблем 

відносять: порушення механізмів функціонування родини, збільшення 

конфліктів зумовлені наявністю хворої дитини. Дані проблеми обмежують та 

порушують процес спілкування підлітка з однолітками, а спеціальні навчальні 

заклади в яких вони навчаються, здебільшого закритого типу, що знову 

обмежує спілкування з соціумом. 

 Для подолання соціально-психологічних проблем підлітка, доцільно 

проводити психокорекційні заняття в процесі іпотерапевтичних занять. 

Оскільки, іпотерапія забезпечує можливість тісного тілесного контакту з 

живими істотами і отримання позитивних емоцій, що допомагають позбутися 

відчуття самотності та безвиході. Це на думку А. Сіляева, В. Ескін, Т. Левицька 

дозволяє дитині за допомогою фахівця, швидше зрозуміти власні проблеми 

соціалізації та шляхи їх подолання. На думку А. Каскіної «світ людини 

контактуючої з конем у лікувальних цілях, наповнюється барвами, емоціями, 

повертається інтерес до себе і світу». [5, С.320].  

Іпотерапія зачіпає і емоційну сферу підлітка. З одного боку, вона 

допомагає долати негативні емоційні реакції за рахунок психологічної 

нейтральності коня, яка сприймається дитиною, як джерело безпеки і 

безумовного прийняття. З іншого боку, спілкування з конем сприяє активізації 

різнопланової мотивації, яка допомагає дитині подолати страх, набути 

впевненість в своїх силах [4, С.44]. В цілому, інтенсивні взаємин терапевта, 

дитини та коня створюють безпечну підтримуючу обстановку, в контексті якої 

формуються довірливі відносини, самостійність та ініціативість. Поступово 

підліток бере на себе відповідальність за власні емоції і починає працювати над 

наступними цілями: вчиться співпраці з іншими і взаємодії зі однолітками 

[7.c.46-48]. На тлі позитивних емоційних переживань відбувається висока 

концентрація сил і уваги підлітка, з’являється активний інтерес до життя, 

прагнення подолати недугу, усвідомлення своїх прихованих можливостей.  

Для визначення ролі та місця іпотерапії в процесі соціалізації підлітків із 

ДЦП, слід виділити її переваги. До переваг можна віднести: підвищення 



самооцінки, що впливає на соціальний статус; стабілізацію емоційної сфери; 

зниження збудливості, поступове позбавлення від байдужості, страхів, 

замкненості, агресивності; підліток розуміє свою значущість в соціумі; 

виникнення потреб у спілкуванні як з окремими однолітками, так і з 

колективом; зниження тривожності і соціальної замкненості; розуміння 

важливості підтримки близької людини . Поряд з перевагами, слід вказати на 

ряд недоліків: менша розповсюдженість використання для соціалізації підлітків 

з ДЦП; незадовільні умови для реабілітації;  недостатня кількість фахівців; 

складна підготовка коней для процесу реабілітації. 

Висновки. Дослідивши іпотерапію, як один з напрямків соціалізації 

підлітків з ДЦП, ми можемо говорити про її позитивний вплив на особистість 

підлітка та його соціалізацію. Оскільки, завдяки іпотерапії змінюється 

ставлення до себе й інших; виникає потреба у спілкуванні; відбуваються 

особистісні зміни; закріплюються позитивні морально-етичні цінності; 

змінюється ставлення до життя; формується правильна життєва позиція. На 

жаль іпотерапія в процесі соціалізації підлітків з церебральними порушеннями 

залишається поза зоною уваги дослідників, що потребує подальшої розробки 

даного питання. 
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Постановка проблеми. Гра є підготовчим етапом у розвитку дитини, 

перехідним моментом її включення у навчання. Спираючись на ігрову 

діяльність, ігрові форми та методи, можна досить просто ввести дитину у 



навчальну роботу. Слова: «навчаємося – граючи» відображають дійсність. 

Застосування ігор у навчальній діяльності сприяють розвитку в дітей психічних 

та розумових процесів. Це говорить про необхідність використання гри як 

засобу навчання дітей у дошкільний період. 

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що у практиці 

інклюзивного навчання стає важливим вивчення використання гри із дітьми 

дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про роль гри у житті дитини 

писали багато видатних педагогів: Ж.-Ж. Руссо, К. Д. Ушинський, 

А. С. Макаренко. Один із найвидатніших російських психологів 

Л. С. Виготський підкреслював неповторну специфіку дитячої гри. 

Мета статті – вивчення особливостей гри у дітей з інтелектуальними 

порушеннями. Відповідно до мети, перед нами постають наступні завдання: 

окреслити значення гри у формуванні особистості дошкільника та 

проаналізувати особливості ігрової діяльності дошкільників з інтелектуальними 

порушеннями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. К. Д. Ушинський вважається 

родоначальником теорії гри у вітчизняній науці. Великий вчений-педагог 

бачить пряму залежність рухливості дитини від розумової та практичної 

діяльності: «Пустощі та гра – це увесь світ практичної діяльності для дитини». 

Гра, на думку вченого, є своєрідним родом діяльності, при цьому вільної та 

обов’язково свідомої діяльності, під якою він розумів прагнення жити, 

відчувати, діяти. «Не варто забувати, – пише К. Д. Ушинський, – що гра, у якій 

самостійно працює дитяча душа, також є діяльністю для дитини» [1, с. 99].  

С. Л. Рубінштейн розуміє гру як вічну потребу дитини, що народжується 

з контактів із зовнішнім світом, як реакція на них. Відповідно до його теорії, 

сутність гри полягає у тому, що вона є породженням практики, через яку 

змінюється дійсність та оточуючий світ: «У грі формується і проявляється 

потреба дитини впливати на світ» [4, c. 567].  

Точку зору К. Д. Ушинського та С. Л. Рубінштейна про те, що гра є 

осмисленою діяльністю, розвинув у своїх працях психолог А. Н. Леонтьєв. На 

його думку, гра характеризується тим, що це не інстинктивна, а саме предметна 

діяльність, яка «складаючи основу створення дитиною світу людських 

предметів, визначає собою зміст гри дитини» [3]. За висновками 

А. Н. Леонтьєва, у дошкільний період життя дитини розвиток гри є вторинним, 

відображеним процесом.  

К. Д. Ушинський, С. Л. Рубінштейн, А. Н. Леонтьєв та їх послідовники 

пояснили гру як доступний для дитини шлях розуміння та освоєння світу. 

Своєрідність гри, таким чином, проявляється у єдності із практичною 

діяльністю і тому носить активний, дієвий характер. 

Гра – це найбільш доступний вид діяльності для дітей дошкільного віку, 

які мають інтелектуальні порушення. У грі яскраво проявляються особливості 

мислення та уяви дитини, її емоційність, активність, потреба у спілкуванні. 

Гра у дітей із порушеннями у ментальному розвитку в старшому 

дошкільному віці починає надавати корекційно-розвиваючий вплив. Настає час 



оволодіння нею, оскільки формуються необхідні передумови: дитина відносно 

добре опановує предметні дії, побутовий досвід є достатньо накопиченим, так 

само як і досвід взаємодії з дорослими, а іноді і з однолітками, з’являється 

активна мова тощо. У зв’язку з цим важливе місце в процесі навчання дітей з 

помірним, вираженим і важким ступенем інтелектуальних порушень має бути 

відведене формуванню ігрової діяльності. 

Більшість таких дітей стикаються в житті з проблемами, які здаються 

нерозв’язними. Але відтворюючи їх у грі так, як їм хочеться, діти можуть 

навчитися поступово справлятися з ними. Гра є основною формою діяльності, 

через яку здійснюється процес навчання дитини з інтелектуальним 

порушеннями. Засвоєння дітьми знань, набутих умінь в ігровій формі 

відбувається набагато успішніше і продуктивніше. У грі відтворюється норма 

людського життя та діяльності, підпорядкування яким забезпечує пізнання і 

засвоєння предметної і соціальної дійсності, емоційний, інтелектуальний та 

моральний розвиток особистості [2]. 

Граючи, діти навчаються дотримуватися правил, не порушувати їх, 

розуміти принципи соціальних відносин, навчаються переносити поразки, 

радіти досягненням. Гра надає свободу в прийнятті самостійних рішень, вона 

сприяє концентрації дитини протягом тривалого часу, і, як правило, гра – це, 

перш за все, задоволення для дітей. 

Формування ігрової діяльності у всіх дітей будується на основі 

комплексного підходу, який включає наступні компоненти: 

 організація предметно-ігрового середовища; 

 збагачення життєвого досвіду дітей; 

 навчальні ігри; 

 спілкування дорослого з дітьми в процесі гри. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, із 

впевненістю можна сказати, що для дітей з інтелектуальними порушеннями гра 

є провідним видом діяльності. Саме у грі найбільш інтенсивно формуються 

психічні якості та особистість дитини, а також безпосередньо відбувається 

процес навчання. Гра впливає на усі сторони розумового та психічного 

розвитку, що неоднократно підкреслювали як педагоги, так і психологи.  

Проте без спеціального навчання гра у дітей з інтелектуальними 

порушеннями не може зайняти провідне місце і, отже, вплинути на їх 

психічний розвиток. Саме тому перспективу подальших розвідок у даному 

напрямі ми вбачаємо саме у вдосконаленні розробок та організації навчання грі 

дітей з інтелектуальними порушеннями. 
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Постановка проблеми. Володіння рідною мовою, формування та 

розвиток мовленнєвої діяльності є одним з найважливіших новоутворень 

дитини в дошкільному віці та розглядається в сучасній системі освіти як 

загальна основа навчання й розвитку особистості.  

Успішність підготовки дітей до школи та саме шкільне навчання багато в 

чому залежить від рівня оволодіння ними зв’язним мовленням. Вміння давати 

розгорнуті відповіді на питання, формулювати свої  міркування – всі ці, та інші 

навчальні дії потребують достатнього рівня розвитку зв’язного (діалогічного і 

монологічного) мовлення в старших дошкільників. 

Таким чином, оволодіння зв’язним мовленням – важлива складова 

загальної мовленнєвої культури дитини.  

Актуальність статті обумовлена тим, що станом на сьогодні є багато 

старших дошкільників, у яких наявні труднощі в сформованості усіх 

компонентів мовленнєвої системи, а саме: фонетико-фонематичних процесів, 

лексико-граматичної будови та зв’язного мовлення. Унаслідок чого у них 

спостерігається загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ). Переважна більшість 

дітей означеної категорії, які були охоплені корекційним навчанням перед 

вступом до школи мають ІІІ рівень ЗНМ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники вивчали прояви 

загального недорозвитку мовлення у різних аспектах: психолого-педагогічному 

(Р. Левіна), психолого-лінгвістичному (В. Орфінська), медико-педагогічному 

(С. Ляпідевский), фізіологічному (Н. Трауготт), клінічному (Ю. Флоренська), 

психолінгвістичному (Є. Соботович) [3, с. 237]. 

У роботах науковців і практиків Л. Бартєнєвої, Е. Данілавічютє, 

С. Заплатної, В. Ільяної, Р. Лалаєвої, З. Ленів, Л. Лопатіної, І. Марченко, 

Н. Пахомової, Ю. Рібцун, Є. Соботович, Т. Ткаченко, Л. Трофименко, 

Т. Філічевої, М. Шеремет та багатьох інших відображені основні принципи та 

методи формування усіх складових компонентів мовлення дітей із ЗНМ [2, 3, 4, 

5]. Зокрема, висвітлені й напрямки роботи щодо діагностики та розвитку 

зв’язного мовлення у старших дошкільників. Однак, значна кількість наукових і 

методичних матеріалів все ж не вичерпує весь спектр зазначеної проблеми, що і 

вимагає продовження досліджень у контексті визначення стану сформованості 



зв’язного мовлення у дітей означеної категорії з метою надання їм у 

подальшому якісних корекційно-розвиткових послуг, у тому числі в умовах 

інклюзивного навчання.  

Мета статті – представити окремі аспекти методики дослідження стану 

сформованості зв’язного мовлення в старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Зв’язний текст має дві 

основні характеристики: зв’язність і цілісність. Цілісність – це функціонально-

комунікативна співвіднесеність з об’єктом розповіді. Зв’язність – зв’язок між 

різними частинами висловлювання, перехід від однієї думки до іншої. 

Порушення зв’язного мовлення – це прояв порушень даних характеристик 

через збої в механізмах формування мовленнєвого висловлювання [3, 5]. 

Зокрема, розвиток зв'язного мовлення відбувається в процесі 

систематичної та планової роботи над переказом літературного твору та 

навчання самостійної розповіді. На основі спостережень за навколишньою 

дійсністю відбувається  збагачення словника дитини, формується уміння 

створювати оповідання, знаходити більш точні слова, правильно будувати 

речення, поєднувати їх у логічній послідовності у зв'язну розповідь [5, с. 68]. 

Загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ) – це така форма мовленнєвого 

порушення, при якому в дітей із нормальним слухом і первинно збереженим 

інтелектом порушено формування усіх компонентів мовленнєвої системи, які 

відносяться  як до звукової, так і до смислової сторони мовлення [3]. 

У дітей із ЗНМ  виникають специфічні труднощі при  виконанні певних 

ігрових завдань і при зміні умов комунікації, що свідчить про недосконалість 

сформованості діалогічного мовлення.  

Дошкільники із ІІІ рівнем ЗНМ значно відстають від показників норми в 

оволодінні навичками зв´язного монологічного мовлення. Є характерні 

смислові невідповідності, фрагментарність, пропуски частин тексту, відсутність 

самостійності в складанні розгорнутого висловлювання [3, 5]. 

Обстеження зв’язного мовлення дошкільників є складовою діагностико-

розвивальних комплексів, що реалізується в межах принципу єдності 

діагностики та корекції в сучасній логопедії [2, с.23]. 

Так, дослідниця Н. Пахомова пропонує методику діагностування зв’язного 

мовлення в структурі методики діагностики стану мовленнєвої готовності дітей 

до школи, яка містить 6 напрямів діагностичної роботи: логопедичне 

обстеження, діагностика фонетичної, лексичної, граматичної, діамонологічної 

та комунікативної компетенцій [4]. 

Методика включає варіативні завдання, що передбачають їх активне, 

самостійне і творче вирішення дитиною, визначення власної самооцінки, 

узагальнені спостереження батьків та їх побажання. А також висновки щодо 

спостережень за дитиною вихователів і логопедів як партнерів у 

співробітництві з дитиною щодо мовленнєвої підготовки до школи. 

Діагностичні завдання пропонуються як гра, а не як екзаменування. Для 

дослідження кожної компетенції пропонуються завдання, результати виконання 

яких інтерпретуються за рівнями: високий, достатній, середній, низький і 

оцінювалися балами: 4, 3, 2, 1 балами [4]. 



Для дослідження діамонологічного мовлення Н. Пахомова розробила такі 

завдання: переказ тексту, складання розповіді за малюнком, складання розмови 

за сюжетним малюнком або серією малюнків, складання діалогу за 

інструкцією, продовження знайомої казки. За допомогою цих завдань можна 

з’ясувати вміння дитини вести діалог, переказувати художні тексти, складати 

творчі розповіді, звертатися із запитаннями та відповідати на них, розпочинати 

та підтримувати розмову [4] . 

Учена Л. Калмикова основними завданнями вивчення мовлення 

дошкільників з позиції психолінгвістики вважає: дослідження мовленнєвих 

операцій (особливостей мотивації мовлення; своєрідності інтенціональних 

характеристик говоріння дітей; відмінних особливостей цілеутворення у 

висловлюваннях, специфіки дитячого програмування мовлення; якісних ознак 

граматичного структурування мовлення); з’ясування особливостей 

мовленнєвих дій; зизначення зони найближчого мовленнєвого розвитку. 

Досліджуваний матеріал має охоплювати висловлювання дітей різної 

складності: діалоги, спонтанне мовлення, речення, складені на прохання 

дослідника під час дидактичних ігор, мовленнєвих завдань; описи, розповіді, 

міркування, створювані як за ініціативою дітей, так і за пропозицією педагога; 

пояснення, судження дітей щодо їхніх мовленнєвих дій у процесі виконання 

завдань. Діагностування особливостей мовленнєвої діяльності у дітей 

дошкільного віку в праці Л. Калмикової передбачає такі критерії: 

мотиваційний, інтенційний, цілеутворювальний, змістовий (смисловий), 

лексико-граматичний. Згідно з результатами виконання кожної серії завдань 

виокремлюються орієнтовні чотири рівні розвитку в дітей операцій 

програмування розгорнутих висловлювань їх якісною характеристикою [1]. 

Діагностична методика З. Ленів ґрунтується на визначенні рівня розвитку 

всіх складових компонентів мовленнєвої системи дошкільників із 

застосуванням інноваційних арттерапевтичних методів. Такий підхід розширює 

уявлення про стан сформованості усного мовлення старшого дошкільника та 

його особистості в цілому, оскільки дозволяє відволікти дитину від процедури 

обстеження, розкрити внутрішні ресурси, збалансувати психоемоційну сферу. 

Досліджуючи стан зв’язного мовлення дошкільника також велика увага в 

методиці приділяється його просодичному (темпо-ритміко-інтонаційному) 

оформленню. Для оцінки виконання дитиною кожного завдання була 

використана чотирибальна  система оцінювання та ранжування за рівнями: 

високий, достатній, середній, низький [2]. 

Таким чином, на основі вивчення теоретичних досліджень і методично-

практичних праць науковців було виявлено, що зв’язне мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку із ЗНМ має специфічні особливості. З метою 

виявлення цих особливостей і подальшої порівняльної демонстрації 

відмінностей стану сформованості зв’язного мовлення у старших дошкільників 

із ЗНМ та з нормотиповим мовленнєвим 

розвитком, нами було запропоновано методику діагностування розвитку 

зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня з його 

просодичним оформленням. 



Показниками сформованості діалогічного мовлення з його просодичним 

оформленням є: достатній розвиток культури мовленнєвої поведінки, ініціатив-

ність у спілкуванні, вміння будувати діалог, підтримувати розмову, спілкува-

тися на різні теми в межах віку, інтонаційна насиченість і виразність  мовлення 

(мелодико-темпо-ритмічне оформлення, логічні наголоси, сила звучання, 

модульованість голосу, тембр). 

 Показниками сформованості монологічного мовлення з його 

просодичним оформленням є вміння описувати предмети, малюнки, діяльність, 

свої відчуття та емоції, складати розповіді творчого характеру, правильне 

мовленнєве дихання, інтонаційна насиченість і виразність зв’язного мовлення 

(мелодико-темпо-ритмічне оформлення, логічні наголоси, сила звучання, 

модульованість голосу, тембр). 

Саме ці показники, а також критерії дадуть змогу в подальшому виявити 

ефективність процесу розвитку зв’язного мовлення у старших дошкільників із 

ЗНМ ІІІ рівня. 

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу з проблем діагностики та 

корекції зв’язного мовлення, ми дійшли висновку, що його рівень  

сформованості визначається правильністю, точністю виконання завдань, 

мовленнєвою активністю, свідомістю, самостійністю й творчістю кожної 

дитини [1, 2, 3, 4, 5] .  

На основі виокремлених критеріїв та показників, залежно від способу 

виконання й оцінки завдань, були визначені рівні стану сформованості  

зв'язного мовлення дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня: високий, достатній, середній, 

низький. 

Відповідно, наша авторська діагностична методика базується на 

традиційних методичних засадах комплексного діагностування мовлення дітей 

із ЗНМ у процесі логопедичного обстеження та може застосовуватись про 

компленксному оцінювання дітей в умовах інклюзивно-ресурсних центрів. За 

основу було взято діагностичні методики Л. Калмикової, З. Ленів і Н. 

Пахомової. Методика містить низку завдань та складається з двох етапів:  

1. Дослідження діалогічного мовлення містить такі завдання: «Будуємо 

діалог»; «Я – тобі,  ти – мені»; «Граємо ролі»; «Про що пісня?»; 

«Придумай розмову». 

2. Дослідження монологічного мовлення містить наступні завдання: 

«Пісенна історія»; «Склади розповідь»; «Розкажи історію»; «Твоя 

улюблена іграшка»; „Якою стане Калячка-Малячка”. 

Отже, сучасний стан розвитку логопедії характеризується 

вдосконаленням науково-теоретичного й методичного аспекту обстеження 

мовлення дітей. У зв'язку з цим постає завдання вивчення стану сформованості 

зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ з його 

просодичним оформленням, а саме: діалогічного та монологічного. 

Перспективність дослідження вбачаємо в наступній апробації розробленої 

методики та в аналізі отриманих результатів з метою надання практичних 

рекомендацій. 
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Актуальність проблеми. Актуальність дослідження проблеми взаємодії 

сурдопедагога з вчителем в процесі інтегрованого навчання дитини з 

порушеннями слуху, обумовлена високою розповсюдженістю подібного 

порушення серед дітей та необхідністю вирішення  проблеми навчання та 

виховання дітей з вадами слуху шляхом інтеграції таких дітей у сучасне освітнє 

середовище. Матеріали статті можуть бути корисними для студентів вищих 

навчальних закладів при вивченні основ інтегрованого навчання, а також для 

педагогів при організації навчання і виховання дітей з порушеннями слуху. 

Ще у першій половині минулого століття видатний дефекторолог та 

сурдопедагог Л.С. Виготський, вказував на необхідність створення такої 

системи навчання, в якій дитина з обмеженими можливостями не виключалася 

б із суспільства дітей з нормальним розвитком. Вчений вказував, що при всіх 

перевагах наша спеціальна школа відрізняється тим основним недоліком, що 

вона обмежує свого вихованця – сліпого, глухого або розумово відсталого учня 

– у вузький круг шкільного колективу, створює замкнений світ, в якому все 

пристосовано до дефекту дитини, все фіксує увагу на її недоліку і не вводить у 

власне життя. Спеціальна школа замість того, щоб виводити дитину з 

ізольованого світу, розвиває навики, які ведуть до ще більшої ізоляції [2]. 

Вчений вважав що завданнями виховання дитини з порушеннями розвитку є її 



інтеграція в життя і здійснення компенсації її недоліку яким-небудь іншим 

шляхом [3]. 

Українські учені-дослідники цієї проблеми (В.Бондар, Л.Волкова, 

М.Малофєєв, В.Синьов, В. Тарасун, Л.Шипіцина та ін..) вказують на те, що 

інтеграційні процеси у навчанні дітей з особливостями психофізичного 

розвитку у країнах пострадянського простору мають певну специфіку, оскільки 

розвиваються в умовах особливого соціокультурного статусу з урахуванням 

позитивів і досягнень диференційованого навчання.  

 Питання саме включення дітей з вадами слуху у звичайне навчання 

розкривав у своїх дослідженнях Ф.Ф. Рау. Він говорив, що інтеграційне 

навчання не повинно бути відокремленим від інтеграції в суспільство, а 

повинне бути цілісним і неподільним. За визначенням Н.М. Назарової, 

інтеграція це процес і результат надання дитині з особливими освітніми 

потребами та обмеженою працездатністю прав і реальних можливостей брати 

участь у всіх видах і формах соціального життя (включаючи і освіту) нарівні і 

разом з іншими членами суспільства в умовах, що компенсують такій дитині 

відхилення в розвитку і обмеження можливостей [7]. М.І. Нікітіна визначає 

поняття «інтеграція» як процес включення осіб з обмеженими можливостями 

здоров'я в усі сфери життя суспільства як рівноправних його членів, освоєння 

ними досягнень науки, культури, економіки, освіти. М.М. Малофєєв і Н.Д. 

Шматко визначають інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами як 

включення цих дітей в звичайні освітні установи. У дослідженнях всіх 

зазначених вчених простежується думка про те, що сьогодні інтеграція - це 

світовий процес, який потребує подальшого вивчення. 

Мета статті - проаналізувати проблему взаємодії сурдопедагога з 

вчителем в процесі інтегрованого навчання дитини з порушеннями слуху. Для 

вирішення вказаної мети, слід вирішити ряд завдань, а саме: розкрити сутність 

інтегрованого навчання, проаналізувати взаємодію сурдопедагога з вчителем 

під час навчання дитини з вадами слуху, виявити переваги й недоліки 

інтегрованого навчання дитини з порушеннями слуху і зробити висновки. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток сучасного українського 

суспільства і процеси інтеграції в європейську спільноту гостро ставлять 

питання забезпечення соціального захисту громадян країни, і особливо тих, хто 

потребує її найбільше, зокрема – це діти з особливими освітніми потребами. 

Однією з форм навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку та з 

особливими освітніми потребами є визнана в багатьох країнах світу 

інтеграційна форма навчання. Інтеграція – зусилля спрямовані на введення 

дітей з особливими освітніми потребами в загальний освітній простір. Існує 

чотири варіанти інтеграції у навчанні: комбінована, часткова, тимчасова і 

повна.  

При комбінованій інтеграції діти з особливими освітніми потребами 

навчаються з нормативними дітьми у загальноосвітній школі. При цьому діти з 

особливими освітніми потребами повинні адаптуватися до соціально-

педагогічних умов загальноосвітньої школи, що створює проблеми для усіх 

учасників навчально-виховного процесу. 



Часткова інтеграція, за якою діти з особливими освітніми потребами, які 

неспроможні на рівні зі здоровими однолітками оволодіти освітнім стандартом, 

долучаються до загальноосвітніх закладів на частину дня (найчастіше другу 

половину) по 1-3 особи. 

При тимчасовій інтеграції діти з особливими освітніми потребами 

об'єднуються зі здоровими однолітками 2-4-рази на місяць для проведення 

спільних виховних заходів. 

Повна інтеграція (інклюзія), передбачає варіант освіти при якому 1-3 

дитини з особливим освітніми потребами та психологічною готовністю 

включаються до спільного навчання зі здоровими однолітками у звичайному 

класі загальноосвітнього навчального закладу. Унаслідок чого створюється 

єдина загальноосвітня школа корекційно- розвивального спрямування [1]. 

Поняття «порушення слуху» часто використовується для описання 

широкого діапазону розладів, пов'язаних зі зниженням слуху, що включає і 

глухоту: 6 із 1000 новонароджених дітей мають порушення слуху, в 1 із цих 6 

фіксують глухоту. Серед поширених причин зниження слуху можна назвати: 

пологові травми, інфекційні захворювання, отити, запалення, наслідки 

вживання певних медичних препаратів тощо. Глухота визначається як 

цілковита відсутність слуху або його значне зниження, внаслідок якого 

сприймання та розпізнавання усного мовлення неможливе. Порівняно з 

глухими, діти зі зниженим слухом (слабочуючі) мають слух, який за допомогою 

звукопідсилюючої апаратури, дає змогу сприймати мовлення оточуючих та 

самостійно опановувати мовлення (хоч і певною мірою спотворено). Загалом, 

діти, які мають втрату слуху від 15 до 75 дБ вважаються слабочуючими, вище 

ніж 90 дБ – вважаються глухими за педагогічною класифікацією. Загалом за 

статистичними даними близько 10-12% населення має той чи інший ступінь 

зниження слуху. 

Інтегроване навчання дітей з порушенням слуху в звичайному класі 

масової школи – відносно нове явище для системи освіти.  

Донедавна глухі і слабочуючі потрапляли в масові установи досить 

рідко і в певною мірою випадково: це була або вимушена і тому малоефективна 

інтеграція, пов'язана з особливими соціально-економічними і культурними 

умовами (відсутність необхідного числа спеціальних дитячих садків і шкіл, 

низький рівень діагностики), або інтеграція в середовище чуючих найбільш 

обдарованих дітей з порушеннями слуху, що мали регулярну корекційну 

допомогу і освітню підтримку з боку батьків або педагогів.  

Сьогодні процес інтеграції дітей даної категорії в масові дитячі установи 

неухильно розширюється і набуває характеру стійкої тенденції в освітньому 

просторі країни.  Роботу по інтеграції дітей з вадами слуху необхідно починати 

в дошкільний період. Доцільно створювати різні моделі інтеграції, які будуть 

ефективні для нечуючих дітей, що мають різний рівень психофізичного і слухо-

мовного розвитку. Найбільш сприятливі умови для «різнорівневої» інтеграції 

створюються в установах комбінованого типу, де поряд з групами і класами для 

здорових дітей є групи і класи для глухих і слабочуючих дітей. 



 Поняття «нечуючі діти» несе в собі загальний і розмитий образ цієї 

групи учнів, яка є дуже неоднорідною. Поряд із неоднорідністю щодо втрати 

слуху, освітніх потреб, важливим фактором є часта наявність супутніх або 

комбінованих вад чи потреб. Поряд із такими факторами як соціально-

економічний статус родини, кількість дітей в родині, мова спілкування в родині 

– створюються додаткові проблеми у навчально-виховному процесі, що 

позначається на самому відборі дітей для програм інтегрованого навчання. 

Намітилися наступні тенденції: по-перше, як показують дослідження 

північноамериканських дослідників, підтверджені у Голландії, шанс для 

нечуючої дитини бути інтегрованою до звичайного освітнього середовища є 

прямо протилежним рівню втрати слуху; по-друге, діти із сімей, що належать 

до етнічних меншин, інтегруються рідше, незалежно від рівня втрати слуху, і 

по-третє, зазвичай глухі батьки посилають своїх глухих дітей в спеціальні 

школи або школи-інтернати для глухих. В багатьох країнах при впровадженні 

інклюзії на глухих дітей поширили загальні правила, що запроваджувались для 

решти категорій дітей із особливими потребами, адже процесом часто керують 

люди, що займаються загальними проблемами спеціальної освіти і не 

розуміють специфічності дітей із втратою слуху. Адже, направлення глухої 

дитини в масову школу, не означає, що це інклюзія чи інтеграція. Насправді, 

потрапивши в так зване інклюзивне середовище, що може бути дуже 

позитивним для інших категорій дітей із особливими потребами, глуха або 

слабочуюча дитина може стати більш сегрегованою і ізольованою через 

розлучення із громадою глухих, жестовою мовою, а, головне, вона буде 

позбавлена повноцінного спілкування із такими самими як вона сама, глухими 

дітьми [5]. 

Для підвищення ефективності викладання матеріалу й опанування його 

дітьми з вадами слуху, педагогові  слід використовувати у своїй роботі сучасні 

підходи, методики, прийоми, технології, а головне підтримувати тісний зв'язок 

з сурдопедагогом та його корекційною роботою.  

Робота сурдопедагога і вчителя тісно пов’язана між собою, так само як 

розвиток слухового сприйняття і формування усного мовлення у учнів  з 

порушенням слуху. Формування усного мовлення відбувається на слуховій та  

слухо-зоровій основі. У свою чергу, навички сприйняття мови на слух 

покращуються  в процесі формування вимови учнів. Вимовні навички учнів 

формуються в ході всього навчально-виховного процесу: під час 

індивідуальних занять, на загальноосвітніх уроках, на позакласних заняттях. 

Програмою з розвитку слухового сприйняття передбачено розвиток 

мовного слуху, відпрацювання на слух слів, словосполучень, фраз побутово-

розмовного характеру, що відносяться до організації навчальної діяльності і, 

що особливо важливо, пов'язаних з вивченням загальних дисциплін. В умовах 

інтегрованого навчання в навчальному плані відводиться на індивідуальну 

роботу учням 3 години в 1-6-хкласах, 2 години в 7-10-х класах і 1годину в 11-

му класі на тиждень. Необхідно, щоб сурдопедагог при складанні робочого 

календарного плану враховував тематичні планування вчителів-предметників. 

У календарному плані сурдопедагога чітко позначається тема, конкретна 



термінологія, правила, формулювання і формули, які будуть відпрацьовуватися 

на слух або будуть використані для автоматизації звуків. При цьому 

сурдопедагог не ставить перед собою завдання роз’яснення навчального 

матеріалу, а ведеться лише робота з вивченим матеріалом на слух. Мовний 

матеріал з загальних предметів використовується сурдопедагогом також в 

роботі над звуками. Учитель, в свою чергу, працюючи над матеріалом, чітко 

повинен знати, з якими учнями сурдопедагог уже відпрацював правильне 

поєднання звуків, щоб тримати їх вимову під контролем, вимагати від них 

правильного сприйняття матеріалу. Тому розвиток слухового сприйняття 

здійснюється на будь-якому загальноосвітньому уроці, будь то українська мова, 

біологія,математика тощо. З цією метою на уроці передбачається робота з 

використанням екрану. Ці прийоми сприяють активізації функції слухового 

аналізатора в процесі слухо-зорового сприйняття мови. Однак часте 

використання екрану на загальноосвітньому уроці ускладнює сприйняття мови 

вчителя, загальмовує засвоєння слабочуючими учням матеріалу уроку, 

ускладнює процес оволодіння знаннями, вміннями, навичками. Тому весь урок 

в класі з включенням дітей з порушеннями слуху ведеться слухо-зорово, на 

кожному уроці частина матеріалу, особливо того, що був уже відпрацьований 

учнями під керівництвом сурдопедагога на групових заняттях, пропонується 

для сприйняття на слух [8]. Сурдопедагоги погоджують зміст своїх занять з 

кожним вчителем, в залежності від етапу корекції, з урахуванням проходження 

програм з загальних предметів, така взаємодія  в роботі сурдопедагога і 

вчителів-предметників сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Під час  

відвідування індивідуальних занять сурдопедагога вчителем і навпаки, 

відбувається взаємний обмін знаннями та вміннями, педагоги починають 

коригувати свою роботу для збільшення ефективності засвоєння матеріалу 

дитиною з вадами слуху. 

Для визначення ефективності інтегрованого навчання дітей з 

порушеннями слуху, слід виділити його переваги й недоліки.  

До переваг можна віднести: подолання ізоляції вихованців; можливість 

отримання освіти за місцем проживання без відриву від сім'ї; соціальну 

адаптацію з раннього віку; оздоровлення емоційної сфери нормотипових 

однолітків; навчання дітей спілкуватися та працювати разом; формування у 

здорових дітей почуття відповідальності за товаришів, які потребують 

допомоги, емпатії, співчуття; збереження дитячо-батьківських відносин та 

залучення батьків до навчання дитини; повноцінне мовне середовище ( через 

постійне спілкування з дітьми виробляється звичка спілкуватися); об’єктом 

впливу педагогів стає не тільки порушення, а й особистість дитини; закріплення 

знань,які дав сурдопедагог під час вивчення загальних предметів; швидше 

засвоєння мовного матеріалу. 

 До недоліків інтегрованого навчання можна віднести наступні:  слабка 

інформованість громадськості про проблеми дітей з особливими освітніми 

потребами; непідготовленість спеціалістів до роботи в системі інтеграції; 

труднощі у науково-методичному забезпеченні навчально-виховного і 

корекційного процесу; можлива поява комплексів; складні акустичні умови в 



приміщенні класу, спортзалу, велика кількість учнів в класі викликають появу 

складнощів при засвоєнні навчального матеріалу; через свою ваду дитина може 

стати центром насмішок з боку однокласників чи однолітків;  замикання 

дитини в собі; діти з тяжкими порушеннями слуху рідко знаходять собі чуючих 

друзів, через це можлива поява відчуття неповноцінності; [4]. 

Інтегроване навчання є не лише  позитивним для учнів, а і має певні 

додаткові функції і позитивні особливості, а саме:   

- педагогічного колективу − допомагає налагодити співпрацю і 

застосовувати командний підхід до вирішення проблем; забезпечує можливості 

для професійного розвитку; допомагає усвідомити важливість розроблення 

програм навчання для дітей із різноманітними потребами; дає змогу збагатити 

власну палітру методів і прийомів викладання та навчальних стратегій; 

- батькам −  надає можливості для співпраці й активнішого залучення 

до життя шкільної громади; забезпечує можливість вибору в їхньому прагненні 

забезпечити якісну освіту своїй дитині; допомагає краще усвідомити розмаїття 

шкільної та загальної громади; надає стимули й заохочує до спілкування з 

іншими батьками для отримання підтримки й інформації; допомагає 

сформулювати чітку мету й створити реальне майбутнє для своєї дитини  

-  для суспільства − дає змогу зрозуміти потреби й здібності всіх 

учнів; забезпечує відображення школою справжнього розмаїття громади; 

демонструє соціальну цінність рівності; сприяє утвердженню громадянських 

прав усіх людей [6]. 

Висновки. Отже, досягнення  високої якості засвоєння програмного 

матеріалу учнями з порушеннями слуху, в умовах інтегрованого навчання, 

потребує взаємодії сурдопедагога при плануванні і проведенні роботи з 

вчителем. Така взаємодія допоможе дітям з порушеним слухом усунути 

бідність мовного запасу; подолати загальне недорозвинення пізнавальної 

діяльності; збільшить якість вимови; сформує чутку, виразну мову школяра; 

закріпить отримані знання. Інтегроване навчання позитивно впливає не лише на 

розвиток дітей з порушеннями психофізичного розвитку, а ще на розвиток 

суспільства, адже люди починають цінувати й захищати життя кожної особи, 

починають адаптувати потреби суспільства до людей з особливими освітніми 

потребами. 
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Актуальність проблеми. Важливість проблеми діагностики  дітей з 

особливими освітніми потребами не викликає сумніву. У зв’язку з поширенням 

у всьому світі тенденцій до впровадження інклюзивної освіти, тобто навчання 

дітей з особливими освітніми потребами разом з дітьми, що нормально 

розвиваються, підвищуються вимоги до знання спеціальної психології та 

спеціальної  педагогіки вихователями і педагогами не тільки спеціальних, але і 

загальноосвітніх установ. Діти з розладами аутистичного спектру (РАС) 

складають основну групу дітей, що мають найбільш складні порушення та 

вимагають спеціальної цілеспрямованої психолого-педагогічної або медичної 

корекції. Розлади аутистичного спектру – це загальна назва для групи спільних 

патологічних станів, що тьлючаючи аутизм, атиповий аутизм, 

високофункціональний аутизм, синдром Аспергера. 

Міжнародна класифікація хвороб МКХ-10 класифікує аутизм як 

загальне порушення розвитку, групу станів психіки, що характеризуються 

якісними порушеннями соціальної взаємодії, своєрідними і обмеженими 

формами комунікації, стереотипіями, повторюваним репертуаром поведінки і 

інтересів [3]. У системі діагностичних та статистичних критеріїв психічних 

розладів DSM-4 також використовується розуміння аутизму як загального 

порушення розвитку, хоча його підтипи відрізняються від таких в МКХ-10. При 

діагностиці МКХ-10 та DSM-4 застосовують скринінг поведінки та вимагають 

для постановки діагнозу дотримання ряду діагностичних критеріїв, які  

періодично переглядаються, відповідно до результатів сучасних досліджень  

[3].  У наступній редакції  діагностичних та статистичних критеріїв психічних 

розладів DSM-5 заплановано значне скорочення кількості класифікаційних 

рубрик та перегляд деяких діагностичних критеріїв РАС, в той час як у 



відповідному розділі МКХ-11 істотних змін не планується. У новій редакції 

DSM-5 ліквідовано існуючий в DSM-4 поділ між аутизмом, синдромом 

Аспергера та дитячим дезінтегративним розладом [7]. Планується 

використовувати єдину діагностичну категорію аутизму, що характеризується 

наступним: стійкий дефіцит соціальної комунікації та соціальної взаємодії; 

обмежені, повторювані форми поведінки, інтересів, активності; формуванням 

порушень в ранньому дитинстві; порушеннями повсякденного функціонування 

при цьому не враховуючи наявність загальної затримки розвитку. Таким чином, 

з DSM-5 вилучають діагностичну категорію синдрому Аспергера, тим самим 

включивши його до групи розладів аутистичного спектру [7]. 

Розлади аутистичного спектру дедалі частіше є проблемними 

питаннями, що досліджуються зарубіжними та вітчизняними науковцями. 

Можна виділити медичний, педагогічний та психологічний напрямки 

дослідження РАС. Вивченням розповсюдженості, клінічних проявів РАС у  

медичних аспектах займалися  вчені Я. Бікшаєва, Д. Ісаєв, І. Марценковський, 

О.Ткачова та ін. В педагогічному напрямку вивченням особливостей  дітей з 

аутизмом та проблем з навчанням займаються Н. Базима, С. Конопляста, 

Н. Лаврентьєва, А. Обухівська, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.  Представниками 

психологічного напрямку дослідження проблеми аутизму є О. Борисенко, 

Є. Іванов, І. Мамайчук, К. Островська, Л. Руденко,  Г. Хворова, Д. Шульженко 

та ін.  

Мета статті - проаналізувати сучасні аспекти діагностики розладів 

аутистичного спектру у дітей та основні діагностичні критерії аутизму.  

Виклад основного матеріалу. З урахуванням сучасних тенденцій цікаві 

не стільки масштаби поширеності аутизму, скільки раптове збільшення числа 

дітей з розладами аутистичного спектру  за останні 30 років. Так наприклад, в 

Каліфорнії, було виявлено, що зареєстрована захворюваність на дитячий 

аутизмом зросла з початку 1990-х років по 2007 рік у 7-8 разів [6]. Подібне 

зростання захворюваності було також відмічене в інших штатах США і 

багатьох країнах Європи і Україні. Хоча лише 40 років тому дитячий аутизм в 

різних країнах зустрічався з частотою 0,6-4,8 випадків на 10 тисяч дітей. 

Протягом останніх 15 років розповсюдженість РАС збільшилася приблизно у 

10 разів, кожні 20 хвилин реєструється новий випадок аутизму [6]. За даними 

МОЗ України, захворюваність РАС з 2006 по 2010 рр. виросла в 2,5 рази. 

Показник поширеності аутизму стабільно підвищується: у 2007 році - на 28,2%; 

у 2008 році – на 32,0%, в 2009 р. – на 27,2%, в 2010 р. – на 35,7%, в 2011 р. – на 

21,2%, в 2012 р. – на 25,3%, в 2013 р. – більше ніж на 20%. Поширеність РАС, 

ймовірно, може бути значно вищою, ніж прийнято вважати на підставі аналізу 

офіційної статистики МОЗ України [1]. 

Розлади аутистичного спектру – група станів, пов'язаних з порушеннями 

нейророзвитку, що характеризуються якісними відхиленнями в рецептивній  

соціальній взаємодії, вербальній і невербальної комунікації, а також  

обмеженими стереотипними чи повторюваними формами поведінки, 

інтересами і рухами. Перші симптоми РАС проявляються у віці до 3 років, 

частіше в 12-18 місяців. На сьогодні вважається, що повністю розлади 



аутистичного спектру вилікувати неможливо. Провідні симптоми в тій чи іншій 

мірі зберігаються протягом усього життя. Проте певні симптоми, розлади 

поведінки та ступінь їх прояву можуть змінюватись в залежності від віку та від 

напрямків психолого-педагогічної корекції. Напрямки даної корекції 

спрямовані на соціальну адаптацію дитини та корекцію гіперактивності, 

порушень уваги, імпульсивності, агресивної поведінки, гіперчутливості до 

звуків або дотиків, порушень настрою [5]. 

Діагностика аутизму повинна проводитися командою фахівців, що 

включає в себе психолога, невролога, психіатра, психотерапевта, педіатра, 

логопеда-дефектолога, інших експертів, які мають досвід роботи з дітьми з 

особливими потребами. Завданням фахівців є у співпраці з батьками всебічно 

обстежити дитину, рівень її розвитку у різних сферах і лише тоді, на основі 

встановлених діагностичних критеріїв, та із застосуванням спеціальних 

діагностичних шкал та протоколів визначити остаточний діагноз дитини, а 

також можливі супутні розлади та проблеми. 

Основні труднощі ранньої діагностики аутизму полягають в наступних 

особливостях:  

-  найбільш яскраво картина порушень проявляється після 2,5 років, 

до цього віку симптоми виражені слабо, в прихованій формі; 

- часто педіатри та сімейні лікарі недостатньо обізнані в даній сфері, 

що заважає розгледіти в ранніх симптомах аномалії розвитку; 

- батьки, які помічають «незвичність»; своєї дитини, довірившись 

неспеціалісту і не отримавши адекватного підтвердження, перестають бити на 

сполох [4]. 

Аутизм може зустрічатися в поєднанні з іншими розладами, які 

пов’язані з порушеннями функцій мозку, такими як вірусні інфекції, порушення 

обміну речовин, відставання в розумовому розвитку і епілепсія. Важливо 

розрізняти аутизм і розумові розлади або шизофренію, адже плутанина в 

діагностуванні може привести до невідповідного і неефективного лікування. 

Розвиток і формування структур мозку в ранньому віці є найактивнішим. При 

патології це оптимальний період для втручання і початку корекції. 

Компенсаторні можливості організму дитини великі, і їх слід своєчасно і 

оперативно задіяти. 

До основних діагностичних критеріїв при розладах аутистичного 

спектру з боку соціальних характеристик можна віднести наступні: дитина 

уникає дивитись в очі батькам та іншим людям; не розрізняє незнайомих людей 

і тих, кого бачить щодня, не боїться незнайомих людей, не демонструє 

емоційної прив’язаності до батьків;  має вузький діапазон емоцій; – не помічає 

інших, не звертає на них увагу, не намагається потоваришувати; – не розуміє 

емоцій інших; ігнорує реальну небезпеку, здається, що не розуміє 

небезпечності висоти, гарячих предметів [5]. 

Серед особливостей спілкування при розладах аутистичного спектру 

можна виокремити наступні діагностичні критерії : дитина мало посміхається, 

має відгороджений вигляд;  не відповідно віку мовчазна; не реагує на своє ім’я, 

поводиться так, ніби не чує; пізно починає говорити, має регрес у мовному 



розвитку (раніше щось говорив, а потім перестав); механічно, часто 

невідповідно до ситуації, повторює почуті слова або фрази; часто має труднощі 

при наслідуванні або використанні жестів і правильної міміки для спілкування, 

не розуміє мімічних виразів та відповідних до них емоцій (наприклад, не 

розуміє близька людина плаче чи радіє); не демонструє вказівний жест і не 

махає рукою на знак прощання; опирається або напружується коли беруть на 

руки; періодично робить серійні повторювальні рухи (трусить кистями рук, 

химерно рухає пальцями чи руками, розгойдується, наносить удари по тулубу 

та ін.); дитина протидіє змінам звичного розпорядку. 

Також при розладах аутистичного спектру спостерігаються особливості 

пізнавальної діяльності, а саме: дитина з аутизмом пізнає навколишній світ 

неадекватними способами (лиже, нюхає); уникає торкатися інших людей, 

вважає за краще торкатися предметів або використовувати руку іншої людини; 

дитина не переносить набуті навички на іншу обстановку чи ситуацію (не 

моделює); відволікається через звукові або зорові подразники, не вміє 

очікувати; утруднені організаційні навички, навички планування або вибору; 

Враховуючи різноманітність проявів діагностика аутичних дітей – 

надзвичайно складна процесуальна дія спрямована на визначення не тільки 

ознак аутистичного спектра розладів а й на вироблення багатофункціональної 

стратегії і тактики всебічного розвитку дитини в процесі корекції аутистичного 

дефекту. Надзвичайно важливим компонентом цього процесу є формування 

базових афективних і регуляторних механізмів взаємодії між дитиною і кожним 

із фахівців які з нею працюють [1]. 

Враховуючи труднощі психологічної діагностики дітей з аутизмом 

фахівцям і батькам пропонується дотримуватися певних  правил і 

рекомендацій.  

Діагностичне обстеження має проводитись в одному й тому самому 

місці. Необхідно виключити прямий примусовий підхід до дитини. Не слід 

наполягати і картати дитину, навіть якщо вона відмовляється виконувати 

завдання.  Обстеження обов'язково має проводитись у присутності матері. 

Перед обстеженням слід попередити матір про неприпустимість примусового 

контакту. Якщо дитина виявляє виражений негативізм або страх, 

рекомендується запропонувати їй вибрати іграшку. Не варто робити їй 

зауваження, якщо вона вийшла з-за столу, ходить по кабінету тощо. У 

присутності дитини не слід збирати анамнез, оскільки діти дуже чутливі 

стосовно реакції матері при опитуванні.  Для поліпшення контакту з дитиною 

потрібно спіймати її погляд, повторити за нею її стереотипні дії або звуки. 

Завчасно із зони досяжності для дитини мають бути прибрані предмети, що 

б'ються або гострі, а також вода, їжа та ін. Якщо дитина збуджена, не чує або не 

хоче чути психолога, слід перейти на шепітну мову. У разі, якщо дитина 

демонструє виражений негативізм у відповідь на прохання чи завдання, слід 

підключити до процесу обстеження третю особу, наприклад ляльку, з набору 

лялькового театру, і звертатися з проханнями до ляльки, заохочуючи її 

виконувати завдання. Це активізує дитину з аутизмом. Не слід відбирати 

іграшку, якщо дитина бере її в рот або обнюхує. Такий спосіб обстеження дуже 



часто спостерігається у дітей з аутизмом.  Через свою гіперчутливість діти з 

аутизмом тонко реагують на сторонні шуми, зорові стимули. Тому в кабінеті 

має бути м'яке освітлення, тиша, відсутність неприємних запахів.   Зниження 

психічного тонусу в дітей із РАС виявляється в тому, що дитина не витримує 

навіть найменшої напруги і швидко виснажується. Тому рекомендується дати 

дитині відпочити від виконання завдань або, навпаки, пред’являти їх у 

прискореному темпі, якщо, звичайно, дитина успішно з ними справляється [2]. 

 На даний момент загальноприйнятими і найбільш затребуваними  

залишаються критерії діагностики, представлені в МКХ-10, незважаючи на те, 

що даний рубрифікатор не позиціонується його творцями як діагностичний 

довідник. Цікавими як з наукової, так і з практичної точки зору є також 

діагностичні критерії, представлені в системі діагностичних та статистичних 

критеріїв психічних розладів DSM-4 та DSM-5 [7], що відрізняються в деяких 

ключових моментах від МКХ-10. Вітчизняні сучасні класифікації та 

діагностичні рекомендації багато в чому повторюють міжнародні, і на даний 

момент їх не можна назвати вичерпними. У діагностиці дітей з розладами  

аутистичного спектру  також важливо враховувати критерій, який 

відображений в DSM-5, але відсутній в МКХ-10 і рідко береться до уваги: 

порушення соціальної взаємодії при дитячому аутизмі, що не пояснюються 

розумовими здібностями (розумовою відсталістю) або загальною затримкою 

розвитку. Розумова відсталість і розлади аутистичного спектру часто 

співіснують. У зв'язку з цим при диференціальній діагностиці РАС і розумової 

відсталості соціальна комунікація повинна бути нижчою за очікувану для 

загального рівня розвитку. Іншими словами, якщо загальний рівень розвитку 

дитини відповідає, наприклад, рівню однорічної дитини, то і його здатність до 

соціальної взаємодії потрібно оцінювати на рівні однорічної дитини, а для 

постановки діагнозу дитячого аутизму здатність до взаємодії в такому випадку 

повинна бути розвинена гірше, ніж у однорічної дитини. 

Висновки. Таким чином, для діагностики  розладів аутистичного 

спектра необхідна наявність особливих порушень соціальної взаємодії, а саме 

якісних порушень емоційного, вербального та невербального спілкування, які 

не можна пояснити інтелектуальною недостатністю. Ряд діагностичних 

критеріїв, таких як стереотипність поведінки, ехолалії, несформованість 

рольової гри, різноманітні страхи, мовні порушення, прагнення обнюхувати 

предмети і ін., є неспецифічними і необов'язковими в діагностиці дитячого 

аутизму, а також можуть свідчити про наявність іншого психічного розладу. 

Недостатня конкретизація діагностичних критеріїв з подальшим розширенням 

меж нозології потребує подальшого вивчення і є однією з причин нібито 

значних успіхів і різкого зростання кількості  розладів аутистичного спектру  за 

рахунок включення в рамки даної патології різних інших психічних розладів 

дитячого віку. Розмитість діагностичних критеріїв РАС  дозволяє психологам, 

дефектологам та лікарям  досить вільно трактувати їх, підкоряючись деяким 

тенденціям, що на даний момент панують у психології та психіатрії. 
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Вперше інтереси дітей з особливими освітніми потребами в Україні 

захищені на законодавчому рівні з 2017 року, прийняттям закону України «Про 

освіту», в якому вміщено статті, що регламентують освіту дітей з особливими 

освітніми потребами (ООП)  (Ст. 19., 20). Зміни до чинного законодавства щодо 

рівного доступу дітей до освітніх послуг внесені до ЗУ «Про професійно-

технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»[7]. 

Забезпечення особливих умов державою для дітей, що потребують 

наявності тьютора зводиться до подачі заяви батьками до ЗЗСО разом 

звисновкомІРЦ. Інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ) є методичною установою 

системи освіти України, що здійснює консультативну, методичну, психолого-

педагогічну, корекційно-розвиткову, профілактичну, прогностичну, аналітичну, 

просвітницьку діяльність. За останній роки спостерігається збільшення 

кількості дітей з ООП, що навчаються в умовах інклюзивної освіти в три рази. 

Система освіти маєвирішувати основні завдання суспільно-економічного та 



культурного розвитку особистості, шляхом надання освітніх умов учням з 

метою побудови та реалізації індивідуальної освітньої програми, що зумовлює 

включення тьютора в педагогічний процес. Отже, супровід дитини з ООП в 

освітньому просторі – одна із найактуальніших тем сьогодення. 

Тьютор (з англ. – викладач-консультант) – особа, яка полегшує процес 

навчання, роль якої – бути знаючим партнером своїх підопічних [3, 74]. В 

українській документації тьотор  — це особа, що веде індивідуальні або групові 

заняття із учнями, студентами, репетитор, наставник. 

До категорій дітей, що потребують тьюторського супроводу у школі 

відносятьдіти: з труднощами у навчанні, з затримкою психічного розвитку, з 

сенсорними порушеннями, з гіперактивністю та дефіцитом уваги, з 

порушенням опорно-рухового апарату, з РДА, психічнимінфантилізмом та ін. 

Зважаючи на те, що питання супроводу дітей з ООП в нашій країні 

постало нещодавно аналізуючи науково-теоретичні джерела ми зверталися до 

поглядів зарубіжних дослідників. Серед них проблема тьюторства 

розглядається в розрізі науково-дослідних проектів, як реалізація технології 

індивідуального тьюторства в рамках профільного навчання 

(Т. Афанасьєва,В. Єрошин, Н. Нємова, Т. Пуденко, Т. Родєнкова); особливості 

діяльності тьютора в системі дистанційного навчання (О. Андреєв, Л. Бендова, 

О. Ішков,В. Кухаренко,О. Попович, А. Теслинов, Г. Чернявська, С. Щенников). 

Питання організації роботи тьютора в умовах ЗЗСО досліджували 

(А. Адамський, Є. Волошина, Т. Ковалева, В. Конєв, С. Мануйлова, 

Н. Михайлова, П. Щедровицький та ін.). 

Не зважаючи на значну кількість досліджень присвячених даному 

питанню, на сьогодні актуальним лишається зміст та напрямки роботи тьютора 

в різних типах освітніх установ, тому метою статті є: розкриття особливостей 

роботи тьютора, визначення можливостей впровадження їх у систему освіти. 

Для досягнення мети слід вирішити ряд завдань: визначити основні 

погляди наукового суспільства на місце тьютора в навчально-виховному 

процесі; визначити основні завдання та напрямки роботи в процесі навчання та 

соціалізації дитини з ООП в умовах ЗЗСО. 

Аналізуючи твердження науковців, щодо різного трактування поняття 

«тьютор», можна стверджувати, що це посередник між дитиною з ООП та 

іншими дітьми і дорослими в умовах ЗЗСО. У системі інклюзивної освіти 

зазначених фахівців називають педагог супроводу, адаптор. Термін «тьютор» 

має англійське походження (від англ. tutor), що сформувалося, ще в XIV 

столітті, коли у навчальних закладах поширилася практика прикріплення до 

студента помічника, головне завдання якого полягало в навчанні студента 

вчитися та розкритті його як особистості.Оскільки, викладач бувтранслятором 

знань, то тьютор був помічником учня в опануванні цих знань. Зазначимо, що 

учень з ООПвимагає іншого підходу, ніж студент XIV століття. Проте, 

загальний напрям у роботі тьютора залишається однаковим[5]. 

Тьюторинг – це метод індивідуальної турботи про підопічного, що 

базується на взаєминах «майстер-учень», завдяки інтегрованому підходу до 

розвитку людини має на меті реалізацію її потенціалу. Існує два види 



тьюторингу: науковий, розвиваючий. Перший направлений на роботу зі 

старшою дитиною, чи студентом, другий – на розвиток сильних сторін, 

розкриття характеру, розвитку впевненості в собі тощо [3, С.26]. 

В роботі з сучасними дітьмислід орієнтуватись на нові вимоги 

суспільства, застосовувати новітні підходи до навчання, що вимагає нових 

вмінь у вчителів і вирішення сучасних виклики у навчанні. З метою реалізації 

сучасних вимог освітнього процесу в освітню систему входять нові педагогічні 

професії –едвайзери,наставники, тьютори, коучі, ментори, фасилітатори, 

едукатори [6].На думку польського тьютора Д. Годлевського, тьютор має чітко 

дотримуватись своєї ролі, не змішуючі свої обовязки з іншими соціальними 

ролями. 

Специфіка тьюторскої діяльності дозволяє повною мірою 

використовувати весь арсенал методів, прийомів та засобів навчання, 

виховання у поєднанні із специфічними розробками інноваційних моделей. У 

процесі тьюторської діяльності використовуються методи: що виділяються за 

джерелом передачі і сприймання інформації (словесні, наочні, практичні); за 

логікою передачі і сприймання інформації (індуктивні та дедуктивні); за рівнем 

самостійності (репродуктивній, проблемні, частково-пошукові, дослідницькі). 

Основна мета тьюторської діяльності полягає у створенні умов для 

успішного залучення дитини з ООП в середовище навчального закладу. 

Найважливішим є створення комфортних та сприятливих умов для дитини, а 

такі умови в яких дитина могла б опановувати адаптовану навчальну програму 

в зручному темпі й у відповідному обсязі. Нині тьютор реалізує такі ролі:  

– організатора навчальної діяльності і середовища, в якій особа, що 

навчається, має можливість самостійно визначати освітні цілі і засоби, 

вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання; 

– консультанта (допомагає визначати і досягати своїх життєвих і освітніх 

цілей) сприяє розробці індивідуальної освітньої програми; забезпечує 

самовизначення учня, щодо процесу навчання та його елементів; допомагає 

визначитися з використанням результатів навчання у подальшому розвитку; 

– наставника (супроводжує учня за його індивідуальної траєкторії 

розвитку, організовуючи умови для рефлексії точок самовизначення: успіхів і 

невдач в отриманнірезультатів, способів їх досягнення).  

Адаптацію дитини до шкільного освітнього життя слід визначати з огляду 

на особливості розвитку дитини, а саме: когнітивну сферу знань, умінь і 

навичок, комунікативну (вміння спілкуватись) та емоційну сфери (психологічну 

адаптацію до процесу навчання в класі, формування позитивного емоційного 

налаштування на процес навчання й перебування в шкільному середовищі), 

самостійності [2]. Діяльність тьютора має спрямовуватись на потреби дитини з 

ООП, але при цьому не має порушувати освітнього й комунікативного простору 

групи в якій перебуває дитина. 

На сьогоднішній день в умовах активного впровадження інклюзивної 

форми навчання в освітній процес, відбуваєтьсяадаптація закладів освіти та їх 

загальної освітньої філософії та політики до потреб усіх здобувачів освітніх 

послуг – як обдарованих дітей, так і тих, що мають особливі потреби. Інклюзія 



вимагає змін на всіх освітніх рівнях, оскільки це – особлива система навчання, 

яка охоплює весь різноманітний контингент осіб та диференціює освітній 

процес, відповідаючи на потреби дітей усіх груп та категорій. Проте, на шляху 

практичної реалізації інклюзивної освіти постає ряд перешкод, подолати які 

допоможуть тьютори[7, С. 85]. 

Оскільки, тьютор перебуває у близькому спілкуванні з дитиною протягом 

перебування її в освітньому закладі, він може якнайповніше скорегувати життя 

свого вихованця, алев освітній процес слідзалучати і батьків, як додатковий 

ресурс команди супроводу, оскільки вони мають стати активними помічниками 

в роботі фахівця. Тьютор, зі свого боку, повинен інформувати батьків про 

успіхи та труднощідитини в процесі навчання.  

Для досягнення мети, необхідно дотримуватися таких завдань: створення 

умов для успішного навчання дитини, створення умов для успішної соціалізації 

дитини, максимальне розкриття потенціалу особистості дитини.Розв’язатиїх 

можна за допомогою організації й адаптації навколишнього простору (робочого 

місця, місця відпочинку та інших місць, де перебуває дитина), знання та 

розуміння тьютором і вчителем зон найближчого розвитку учня з особливими 

потребами, орієнтуванню на внутрішні, приховані ресурси дитини, дозуванню 

навантаження, адаптуванню навчального матеріалу до потреб дитини. 

Таким чином,проаналізувавши сучасні погляди на освітній процес та 

включення дитини з ООП в нього, ми можемо стверджувати, що взаємодія 

тьютораідитини є необхідною умовою здійсненняцілеспрямованого, 

ефективного руху від старту освітнього маршруту до фінальної адаптації 

дитини до життя. З метою якісного перебування дитини в ЗЗСО необхідно 

здійснювати мотивацію на розвиток, засобами індивідуалізації, серед яких: 

прийняття особливостей дитини, готовність йти з нею в одному напрямку, 

інтересдо її особистості, доброзичливість, терпіння та послідовність. Тьютор 

має володіти певним арсеналом якостей як загальнолюдських (гуманність, 

справедливість, творчість, вимогливість, доброзичливість, духовність, висока 

моральність),такі суто професійних (мобільність, комунікабельність, 

професійна компетентність, самоорганізація, педагогічна 

спостережливість).Викладач–тьютор повинен володіти системою прикладних 

умінь та навичок консультаційного змісту, бути готовим до виконання низки 

специфічних функцій, серед яких: управління, діагностика, цілеспрямування, 

мотивація, планування,комунікація, контроль та ін.З метою успішної адаптації 

дитини до умов ЗЗСО, тьютор має здійснювати діяльність в трьох основних 

напрямках: -робота з дитиною; робота з родиною; робота з педагогічним 

колективом. Успішна реалізація яких, в сучасних умовах, залежить від 

виділення засобів взаємодії: особисте спілкування,консультації, збори; 

застосування альтернативних засобів комунікації. 
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Постановка проблеми.В умовах сучасних реалій як ніколи гостро 

постає проблема успішної адаптації підростаючого покоління. Особливої 

актуальності проблема успішної адаптації набуває на етапі молодшого 

шкільного віку, коли відбуваються значні психологічні зрушення на фоні 

вікових змін, переорієнтація провідного виду діяльності з ігрової на навчальну, 

поступово змінюється режим дня дитини тощо.  

Актуальність.Полягає у необхідності вивчення питання соціально-

педагогінчого супроводу адаптації дітей початкової школи. Це зумовлює 

необхідність упровадження педагогічно виваженої підтримки дитини 

молодшого шкільного віку, а саме соціально – педагогінчого супроводу, всіма 

суб’єктами освітнього процесу, зокрема, вчителями, адміністрацією школи, 

психологами та соціальними педагогами, медиками та батьками. Такий 

комплексний підхід до розвитку особистості молодшого школяра, його 

успішної адаптації дає можливість реалізувати соціально-педагогічний супровід 

як специфічна технологія роботи з дітьми. 

Метою статті є аналіз основних особливості та умови ефективного 

соціально – педагогічного супроводу адаптації учнів перших класів до школи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема адаптації 

молодших школярів є предметом спеціального дослідження низки вчених, 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/prezentacii%20/mon2019-01-25inklyuzivne.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/prezentacii%20/mon2019-01-25inklyuzivne.pdf


зокрема: Ю.Богінської, С.Курінної, О.Савченко тощо. У свою чергу, сутність та 

зміст соціально-педагогічного супроводу та алгоритм його впровадження 

розкрито в роботах А.Архіпової, А.Капської, І.Рогальської, М.Рожкова, 

С.Харченка тощо. 

Виклад основного матеріалу.Прихід до школи — це початок нового 

етапу у життідітей, який супроводжується зміною інтересів, діяльності і 

соціальноїпозиції. У молодшомушкільномувіці вся життєдіяльністьдітей у 

межах школи відбувається переважно на тлі розгорнутої навчальної діяльності. 

В процесі навчання, діти набувають організаційних, логіко-мовленнєвих, 

пізнавальних умінь і навичок; збагачують особистісний досвід дитини. 

А. Мудрик зазначає, що педагогічний супровід ‒ це особлива сфера 

діяльності педагога, яка спрямована на залучення дитини до соціально-

культурних і моральних цінностей та на які він спирається в процесі 

самореалізації та саморозвитку. На думку В.М. Пристинського педагогічний 

супровід виступає як допомога дитині в її особистісному зростанні; це 

установка на розуміння дитини, на відкрите спілкування з нею [3]. 

У свою чергу, педагогічний супровід (підтримка, допомога) необхідний 

дитині для успішної соціальної адаптації та вибору оптимальних рішень в 

різних ситуаціях повсякденного життя, пов’язаних з особистісним 

самовизначенням. На думку А.Архіпової, Є.Бондаревської провідною метою 

педагогічного супроводу є організація взаємопов’язаної діяльності фахівців 

(педагогів, соціальних педагогів, психологів, фахівців соціальної сфери та 

інших спеціалістів) на основі інтеграції виховного потенціалу освітніх установ і 

соціального середовища [1]. 

Умови сучасної дійсності вимагають якісно нового, соціально 

спрямованого підходу до педагогічному забезпеченню соціальної практики 

кожної дитини, педагогічно доцільною самоорганізації його життєдіяльності. 

Супровід повинен бути спрямовані на формування і розвиток різноманітного 

життєвого досвіду, і тільки в цьому випадку адаптація вихованця буде 

проходити досить ефективно. 

Особливості організації самого процесу соціально-педагогічного 

супроводу адаптації молодшого школяра спрямований, перш за все, на його 

підтримку в системі соціальних відносин, навчання новим моделям взаємодії з 

собою та світом, подолання труднощів соціалізації до навчального процесу. 

Зазначимо, щосоціально-педагогічнийсупровід є завждиперсоніфікованим, 

незважаючи на те, що педагог працює з групоюдітей, класом, колективомтощо. 

У процесісоціально-педагогічногосупроводуадаптації 

формуєтьсясоціальнакомпетентністьмолодшого школяра, 

щодозволяєйомувходити у світ широких соціальнихвідносин. Можна виділити 

такі основні етапи соціально-педагогінчого супроводу адаптації дітей 

початкової школи [2]: 

Перший етап - орієнтаційний. На даному етапі вивчається психологічна 

картина освітнього простору (професійний рівень педагогічного колективу, 

індивідуальні особливості дітей, їх потенційні можливості, мотиваційні 

чинники навчання, характер необхідної соціально-психологічної допомоги). У 



процесі роботи з педагогічним колективом формується спільне понятійний 

полі, поліпшується міжособистісне спілкування. 

Другий етап – творчий. Передбачає визначення конкретного змісту 

взаємодії дітей в навчальному процесі, їхне бачення на нього. 

Третій етап – заключний етап.Завданням заключного етапу є 

подолання дезадаптації до процесу самого навчання . Спільна діяльність 

фахівців стає, спрямованою на всебічний розвиток особистості дитини, на 

формування позитивного ставлення до навчання та фізичного, психологічного і 

соціальногоблагополуччядитини. 

Висновки та перспективи використання результатів дослідження. 

Як бачимо, соціально-педагогічний супровід націлений на вирішення 

життєвих труднощів суб’єкта, має свою структуру, послідовність (алгоритм 

реалізації), арсенал форм, методів та засобів діяльності. Отже, можемо 

констатувати, що соціально-педагогічний супровід являє собою різновид 

соціально-педагогічної технології, що спрямована на подолання життєвих 

труднощів особистості у певний проміжок часу із залученням різних фахівців. 

Головною метою соціально – педагогічного супроводу адаптації 

молодших школярів –  збереження тісних емоційних контактів дітей з 

дорослими, постійна і доброзичлива, конструктивна взаємодія педагогів і 

батьків - застава створення і розвитку загального позитивного емоційного фону 

відносин в новому соціальному просторі, де співпрацюють вчителі і батьки, 

забезпечує зниження рівня тривожності у всіх суб'єктів педагогічного процесу в 

цілому.  
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Постановка проблеми. У зарубіжній та вітчизняній науці феномен 

соціально-педагогічного супроводу став предметом вивчення лише в останнє 

десятиліття. Поняття соціально-педагогічний супровід знаходиться на перетині 

понять «супровід», «соціальний супровід», «психологічний» та «педагогічний 

супровід». Визначення слова «супровід» тлумачать у декількох контекстах: як 

дії зі значенням супроводжувати; як те, що супроводить якусь дію, явище; як 

поєднання дії з іншою, побічною дією; як додавання, доповнення чого-небудь. 

Актуальність. Актуальність дослідження зумовлена тим, що 

адміністративно-організаційні та соціально-психологічні підходи, форми і 

методи соціальної роботи постійно перебувають у процесі розвитку та 

вдосконалення, а особливо в умовах реформування системи державного 

управління у сфері надання соціальних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До розгляду соціально-

педагогічного супроводу вразливих категорій сімей і дітей та дітей з 

особливими освітніми потребами зверталися Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, 

Н. Захарова, І. Звєрєва, А. Капська, З. Удич та інші науковці. Проблеми 

соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості вивчали вітчизняні 

та зарубіжні дослідники Л. Аксенова, І. Рогальська, М. Рожков, О. Сухова та 

інші. Різні аспекти соціально-педагогічної роботи з дітьми та сім’ями 

вимушених переселенців вивчали Н. Бочкор, Є. Дубровська, О. Залеська, 

Н. Веселова, К. Лук’янова, Л. Петришин, Ю. Підвальна, І. Сьомкіна, 

Л. Цибулько. 

Мета статті полягає в аналізі функцій та етапів реалізації соціально-

педагогічного супроводу уразливих категорій населення. 

Виклад основного матеріалу. Соціально-педагогічний супровід 

людини – це процес, що містить комплекс цілеспрямованих послідовних 

педагогічнихдій, які допомагають людині зрозуміти життєву ситуацію, 

забезпечують людині саморозвиток на основі рефлексії того, що відбувається. 

Соціально-педагогічний супровід уразливих категорій населення слід 

розглядати як один із видів соціально-педагогічної діяльності, який передбачає 

взаємодію фахівців, дітей та сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, інших членів громади, спрямований на створення соціально-

педагогічних умов для сприяння позитивній соціалізації та самореалізації 

суб’єктів соціальної роботи [4, с. 284]. 

Процес соціально-педагогічного супроводу, маючи свою специфіку, 

спрямований, перш за все, на підтримку людини в системі соціальних відносин, 

навчання молоді новим моделям взаємодії з собою та світом, подолання 

труднощів соціалізації. Соціально-педагогічний супровід діалектично 

пов’язаний як із соціальним вихованням, так і з соціальним навчанням. Якщо 

супровід є фактором виховання, то виховання є цільовою функцією соціально-

педагогічного супроводу [5, с. 165]. 

В Україні на законодавчому рівні визначено, що соціально-педагогічний 

супровід може здійснюватись відносно таких уразливих категорій:  

 сімей учнів, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в 

змозі подолати їх за допомогою власних засобів та можливостей, у зв’язку з 



інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або 

алкогольною залежністю одного або обох з членів сім’ї, перебуванням у місцях 

позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї, складними стосунками в 

сім’ї тощо; сімей, в яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; одиноких матерів чи 

батьків (у тому числі неповнолітніх), яким потрібна підтримка;сімей, члени 

яких перебували у виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах та 

повернулися з них, або були засуджені до покарань без позбавлення волі, 

відбували альтернативні види покарань; молодих осіб, які перебували у 

виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах та повернулися з них, або 

були засуджені до покарань без позбавлення волі, відбували альтернативні види 

покарань;«діти вулиці», діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування; осіб з інвалідністю та осіб з тяжкими хворобами (ВІЛ / СНІД, 

наркозалежні тощо) [1, с. 54].  

Положенням про психологічну службу системи освіти України [3, с. 128] 

визначено, що основною метою діяльності працівників психологічної служби, 

до яких і відноситься соціальний педагог, є захист психічного здоров’я і 

соціального благополуччя усіх учасників навчально-виховного процесу: 

вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Разом з тим вказується, що соціально-педагогічний супровід, що здійснюється 

працівниками психологічної служби системи освіти, спрямований на надання 

соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям 

вихованців, учнів і студентів з метою подолання ними життєвих труднощів та 

підвищення їхнього соціального статусу. 

В основі соціально-педагогічного супроводу уразливих категорій 

населення лежить єдність функцій, а саме:  

 діагностична – дозволяє виявити суть проблеми;  

 інформаційна – передбачає розкриття шляхів розв’язання проблеми;  

 консультаційна – характеризується наданням допомоги на етапі 

ухвалення рішення й вироблення плану вирішення проблеми;  

 оперативна – спрямована на надання допомоги у розв’язанні 

проблеми, зокрема соціально-психологічного характеру та проблеми 

соціалізації;  

 аналітична – дозволяє вивчити результати соціально-педагогічного 

супроводу, відкоригувати відхилення у вирішенні проблем, знайти інші 

можливі шляхи удосконалення соціально-педагогічних умов для саморозвитку 

[2, с. 215].  

Процес соціально-педагогічного супроводу циклічний і включає в себе етапи:  

 перший етап – етап проблематизації. На цьому етапі суб’єкти 

соціально-педагогічного супроводу виявляють та актуалізують разом з 

особистістю предмет соціально-педагогічного супроводу, яким є проблема, 

труднощі. Визначається суть труднощів, причини виникнення, виявляються 

суперечності, формулюється проблема; 



 на другому (пошуково-варіативному) етапі здійснюється пошук 

варіантів вирішення проблеми і визначається ступінь участі суб’єктів у процесі 

супроводу, а також засоби соціально-педагогічного супроводу; 

 на третьому (практично-дієвому) етапі здійснюються спільно з 

клієнтом реальні або віртуальні (у разі імітації ситуації) дії, які приведуть 

особистість до вирішення проблеми; 

 на четвертому (аналітичному) етапі суб’єкти аналізують те, що 

відбувається, прогнозують можливість появи нових труднощів та шляхи їх 

подолання [4, с. 191]. 

Показником ефективності соціально-педагогічного супроводу уразливих 

категорій населення є їхні позитивні зміни у спілкуванні з іншими членами 

громади, підвищення їхньої соціальної активності у громаді, гармонізація 

відносин з однолітками, емоційний комфорт у громаді, нормалізація їхніх 

психічних станів, вияв патріотичної свідомості та позитивна самореалізація [2]. 

Висновки та перспективи використання результатів дослідження. 

Таким чином, сучасні соціальні послуги, які існують в першу чергу, на засадах 

соціального партнерства та деінституалізації, спрямовані на інтеграцію людини 

в суспільство, а не тільки на матеріальну підтримку, до того ж враховують 

індивідуальні потреби користувачів та передбачають застосування особових 

програм, планів по виходу із скрутного становища. Однак невирішеним 

залишається питання щодо якості соціального обслуговування та відповідності 

стандартам і, насамперед, правове закріплення стандартів якості соціальних 

послуг. Досягнення більш вагомих результатів передбачає реформування 

системи соціального захисту, зокрема сфери соціального обслуговування, 

шляхом відповідності надаваних послуг потребам населення, забезпечення їх 

доступності та адресності, підвищення їх якості. Отже, важливою постає 

проблема організації соціально-педагогічного супроводу уразливих категорій 

населення, реалізація технологічного підходу та налагодження ефективної 

взаємодії всіх суб’єктів, які здійснюють цю діяльність, а також підбір 

ефективних форм та методів такого соціально-педагогічного супроводу. 
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИЗ 

СІМ’ЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ 

Манько Н.В. магістрантка Полтавського   

національного педагогічного університету  

імені В. Г. Короленка 

Постановка проблеми.Питання сім’ї надзвичайно важливе як для кожного 

індивіда, так і для суспільства загалом. Міцна сім’я протягом тисячоліть була і 

є запорукою задоволення людини власним життям, проєкційно позначаючись 

на гармонійному функціонуванні соціуму, стабільності й благополуччі 

держави. Однак, з ряду суб’єктивних і об’єктивних чинників окрема особа чи 

сім’я може опинитися в складних життєвих умовах, які позначаються негативно 

на її життєдіяльності, зумовлюють соціальну депривацію й дезадаптацію. 

Соціальна сфера держави покликана допомогти таким суб’єктам, надаючи 

професійну допомогу, соціальний захист і підтримку. Виявлення та здійснення 

соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 

(далі СЖО) є пріоритетним завданням фахівців соціальної сфери. 

Аналіз наукових досліджень. Проблема соціальної роботи з сім’ями, які 

опинилися у СЖО, турбує сучасних науковців і практиків. Її вивчають і 

розкривають низка вітчизнянихвчених, серед якихІ. Зверєва, А. Капська, 

Ю. Мельник, І. Міщик, К. Моісеєнко, Т. Рєпнова, О. Селіванова та ін. 

Метою нашої статті є означення феномену «сім’я, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах», висвітлення загальних підходів щодо 

соціальної роботи з такими сім’ями, окреслення алгоритму соціального 

супроводу й надання соціальних послуг сім’ї в умовах СЖО.  

Виклад основного матеріалу.Відповідно до Закону України «Про 

соціальні послуги», складні життєві обставини – це ситуації, що об’єктивно 

порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може 

подолати самостійно. До таких відносять: інвалідність, самотність, сирітство, 

безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе 

ставлення та негативні стосунки в сім’ї, малозабезпеченість, психологічний чи 

психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо [4]. Відтак, така особа чи 

сім’я потребує державного соціального захисту, допомоги й підтримки. Вона є 

об’єктом соціальної роботи, входить до категорії осіб, якими професійно 

займаються фахівці соціальної сфери. 

За визначенням А. Капської, сім’ю у складних життєвих обставинах 

характеризують життєві ситуації, що порушують нормальну життєдіяльність 

одного або кількох членів сім’ї, наслідки яких вони не можуть подолати 

самостійно.Сім’я з дітьми, яка перебуває у складних життєвих обставинах,–це 

сукупність осіб, що проживають разом і пов’язані спільним побутом, 

взаємними правами й обов’язками, серед яких є хоча б одна дитина віком до 18 

років. Однією з характеристик цієї сім’ї є наявність обставин, що об’єктивно 

порушують нормальну життєдіяльність, наслідки яких сім’я не може подолати 

самостійно[1, С.61]. 



Фахівці соціальної сфери мають забезпечити надання ряду послуг таким 

сім’ям. Згідно із Законом України «Про соціальні послуги», до останніх 

належить комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, 

реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи 

індивідів, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності , 

соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Передбачено такі 

види соціальних послуг: соціально-побутові, психологічні, соціально-медичні, 

соціально-економічні, юридичні, послуги з працевлаштування, інформаційні та 

інші [4]. 

Процес соціальної роботиіз сім’єю, що опинилася у СЖО,має 

здійснюватися фахівцем соціальної сфери у певній логічній послідовності, що 

може бути представлена такими етапами:1. Виявлення сімей, які опинилися в 

СЖО.2. Здійснення діагностування ситуації у сім’ї, її потреб та проблем (у т. ч. 

обстеження умов проживання сім’ї).3. Ухвалення рішення про необхідність 

надання комплексних соціальних послуг, планування спільних дій (соціальний 

супровід).4. Надання соціальних послуг сім’ї, що опинилася в СЖО.5. Оцінка 

проведеної роботи, припинення соціального супроводу. 

Перспективним у соціальній роботі є підхід, коли соціальні послуги 

сім’ям, які опинилися в життєвій скруті, об’єднуються у дві групи: підтримки 

та захисту. Метою комплексу послуг є підтримка із запобігання проблеми СЖО 

сім’ї у подальшому. Як правило, вони надаються сім’ям групи ризику. Захисні 

послуги мають на меті втручання у сім’ю для надання допомоги у вирішенні її 

проблем [3, С.226]. 

У межах технології соціального супроводу сім’ї виділяють: соціальну 

опіку, соціальний патронаж, соціальну допомогу та інспектування. Соціальний 

супровід повинен включати просвітницьку роботу щодо умов, необхідних для 

виховання і розвитку дитини, щодо прав та обов’язків членів сім’ї у випадку, 

коли вони порушуються чи не виконуються, навчання і контроль за 

дотриманням прав і виконанням обов’язків. 

Завдання фахівців соціальної сфери, які опікуються такими сім’ями, 

полягає у створенні та посиленні позитивних, підтримуючих мереж, мобілізації 

їх ресурсів на користь сім’ї та знаходженні людей чи організацій, які зможуть 

бути ефективними в допомозі сім’ї досягти бажаної мети. 

Висновок. Загалом, соціальна робота з сім’єю, яка перебуває в складних 

життєвих обставинах, є складним довготривалим процесом, котрий потребує 

включення в роботу державних і громадських структур, використання різних 

форм, методів та технологій роботи. Значущою є професійна діяльність 

соціального працівника / педагога, який забезпечує вихід членів суспільства з 

кризових ситуацій, подолання складних життєвих обставин. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО 

ВІКУ В УМОВАХ ГРОМАДИ (З ДОСВІДУ ГЛОБИНСЬКОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) 

Мартиненко Т.А. завідувач відділення  

соціальної допомоги вдома,  

магістрантка Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

 

Постановка проблеми. Дані демографічного прогнозу свідчать про 

постійне зростання кількості осіб похилого віку в загальній структурі населення 

нашої держави. Сьогодні кожний п’ятий житель України досяг 60-річного віку. 

Україна входить до 30 країн світу за часткою людей віком від 60 років і старше. 

Таким чином українська держава є однією з «найстаріших» країн світу. Однією 

з особливостей ситуації, що склалась у нашій країні, є те, що «входження в 

старість» відбувається на фоні зниження рівня життя значної кількості людей. 

Водночас ключовими проблемами життєдіяльності людей похилого віку є 

самотність, де спостерігаються зменшення зв’язків, пов’язаних із виходом на 

пенсію, відокремленням дітей, а надалі, з остаточним уходом із життя друзів і 

рідних, постійне відчуття покинутості, марності і непотрібності свого 

існування, безпорадність перед соціальними викликами. Люди похилого віку 

перші потрапляють в групу високого ризику, стають надто залежними від 

медичних, економічних послуг і особливо потребують соціальної допомоги. 

Аналіз наукових досліджень. Проблеми соціальної роботи з людьми 

похилого віку в даний час знаходяться в центрі уваги багатьох соціальних 

інститутів, соціальних і дослідницьких програм, спрямованих на забезпечення 

прийнятного рівня життя літніх людей. Наукову проблематику вивчають 

М. Житинська, О. Іванов, Т. Коленіченко, Ю. Лисенко, Н. Ліфарєва, І. Облєс, 

Р. Овчарова, І. Одногулова, А. Рижанова, О. Хорошайло, Н. Чернуха, 

В. Шагінова. Однак¸ на сьогодні бракує прикладних досліджень в галузі 

соціальної роботи, які б аналізували реальний стан функціонування закладів 

соціальної сфери, зокрема тих, які забезпечують соціальний захист і допомогу 

геронтологічній групі населення. 

Мета статті полягає у висвітленні реальної системи соціальної роботи 

з людьми похилого віку на прикладі функціонування одного із територіальних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15


центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Полтавській 

області. 

Виклад основного матеріалу. Соціальна робота, як вид професійної 

діяльності, включає в себе соціальну роботу з людьми похилого віку. Оскільки 

наразі спостерігається зростання числа людей похилого віку в суспільстві, 

соціальна робота з цією категорією є необхідною для їх повноцінного 

функціонування та запобігання розвитку економічних, побутових, 

психологічних та духовних проблем. Тому необхідно, щоб соціальна робота в 

даному напрямі розвивалась, вдосконалювалась та набувала більших обсягів, 

які охоплювали б усі сфери життєдіяльності людини похилого віку, а це дало б 

змогу підвищити активність даної вікової групи, зменшити їхню ізоляцію від 

суспільства та деградацію як суспільно корисних громадян, які можуть 

розвиватися. Саме тому соціальна робота має бути спрямована на підтримку, 

супровід, захист, допомогу та піклування про людей похилого віку. 

Вагомий внесок в соціальний захист осіб похилого вікуГлобинського 

району здійснює територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Глобинської райдержадміністрації. Територіальний центр 

створений для здійснення соціального обслуговування за місцем проживання та 

надання соціальних послуг непрацездатним громадянам. 

Основними завданнями діяльності територіального центру є: виявлення 

громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги; формування 

електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх 

індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг; забезпечення якісного 

надання соціальних послуг; установлення зв'язків з підприємствами, 

установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, 

родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в 

наданні соціальних послуг громадянам[1]. 

Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених 

державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) громадян похилого віку. Водночас територіальний центр може 

надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначених 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №12 «Про порядок 

надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» [2]. 

У територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Глобинської райдержадміністрації працює 157 фахівців [3]. 

До складу територіального центру входять чотири основних відділення: 

соціальної допомоги вдома; організації надання адресної натуральної та 

грошової допомоги; соціально-медичних послуг; соціально-побутової адаптації. 

Відділення соціальної допомоги вдома.Фахівцями відділення 

надаєтьсясоціальна послуга догляду вдома в обсягах, визначених  Державним 

стандартом безоплатно або за плату.Соціальна послуга догляду вдома 

надається в залежності від рухової активності клієнта від 2 до 5 разів на 

тиждень.Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги  догляду  

вдома, передбачають:допомогу у веденні домашнього господарства;закупівлю 



та доставку продуктів харчування, ліків; допомогу у самообслуговуванні 

;допомогу при пересуванні по квартирі;навчання навичкам 

самообслуговування;допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської 

місцевості (0,02 га); допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, 

навчання навичкам користування ними;надання інформації з питань 

соціального захисту населення;допомогу в отриманні безоплатної правової 

допомоги;допомогу в оформленні документів, внесення платежів; допомогу в 

організації взаємодії з іншими фахівцями та службами [4]. 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомогиорганізовує надання таких соціальних послуг:швацьких, кравецьких, 

перукарських,на платній і безоплатній основі. На базі відділення 

функціонуєПункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, який 

реалізовуєінвалідні візки, ходунки, милиці та милиці з підлокітниками, палиці, 

сидіння для туалету, каркаси туалетні, сходинки для ванни та ін.З метою 

поліпшення роз’яснювальної, інформативної та консультативної роботи 

організовано роботу послуги «Соціальний офіс».Два рази на місяць 

проводиться виїзний прийом спеціалістів «Соціального офісу» у сільських та 

селищних радах району. 

Відділення соціально-медичних послуг. За направленням лікаря пацієнти 

проходять повний курс соціально-медичних послуг у відділенні:1. Консультації 

лікаря.2. Послуги з фізіотерапії :електротерапія (електрофорез, 

ампліпульстерапія (СМТ), дарсонвалізація);магнітотерапія;аерозольтерапія 

(інгаляція);аероіонотерапія (генератор від’ємних аероіонів хлориду 

натрію);світлотерапія (клатронік). 3. Ароматерапія.4. Лікувальний масаж та 

пневмомасаж. 5. Лікувальна фізкультура та тренажери. 6. Фітотерапія. Згідно 

розробленого графіку «соціальне таксі» здійснює підвезення груп інвалідів з 

віддалених сіл району до відділення задля отримання соціально-медичних 

послуг[4].  

Мета роботи відділення соціально-побутової адаптації – адаптація людей 

похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями до життя у 

суспільстві.У відділенні працюють різні фахівці, які забезпечують соціальну 

підтримку цим клієнтам. Зокрема, соціальний працівник організовує 

індивідуальні та групові заняття за інтересами (бісероплетіння, макраме, 

в’язання гачком та спицями та ін.); інструктор з трудової адаптації проводить 

заняття з вивчення  основ комп’ютерної грамоти; психолог надає консультації з 

питань психологічного характеру, проводить лекції та сеанси релаксотерапії; 

організатор культурно-дозвіллєвої діяльності проводить заняття з вокалу та  

займається музичним оформленням заходів до свят за участю самодіяльного 

художнього колективу пенсіонерів «Криниченька» [4]. 

При відділенні денного перебування №1 територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Глобинської 

райдержадміністрації успішно діє «Університет третього віку», який відвідують 

40 слухачів. Чотири факультети університету об’єднують людей поважного 

віку за інтересами та уподобаннями, які кожному найбільше до душі. Тут 

можна навчитися працювати на комп’ютері, освоїти декоративно-прикладне 



мистецтво та проявити себе у музичному мистецтві. Аби його слухачі якомога 

швидше і успішніше опанували обраний фах, на допомогу їм приходять 

досвідчені і високопрофесійні фахівці 

Окрім цього, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги: 

консультування; представництво інтересів; соціальна профілактика; 

посередництво (медіація)[4]. 

Висновки. Соціальна робота з людьми похилого віку багатопланова і 

багатоаспектна. Вона торкається таких сфер життєдіяльності, як здоров'я, 

фінанси, подолання криз, складних життєвих обставин, організація побуту, 

дозвілля.Фахова робота з означеною категорією уміщує різноманітні 

технології: соціально-економічні, організаційно-розпорядчі; соціально-медичні, 

соціально-побутові, соціально-педагогічні. Серед форм роботи, які здійснюють 

фахівці соціальної сфери, є соціально побутова адаптація, надання натуральної 

допомоги, відновлення документів, соціальний супровід та представництво 

інтересів в лікарнях, пенсійному фонді, державних установах. Основними 

методами роботи є метод соціального діагнозу (збір даних про клієнтів); 

педагогічний (соціальне навчання), соціологічний (аналіз документів); 

бригадний метод роботи соціальних робітників. Щодо напрямків роботи 

соціальних працівників людьми похилого віку можна виділити: соціальне 

забезпечення, соціальну допомогу, створення необхідних матеріальних і 

фінансових умов для підтримання нормальної життєдіяльності, догляд і 

соціальну допомогу на дому, психолого-педагогічну, культурно-

дозвіллєвуроботу з людьми похилого віку в територіальному центрі. 
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Полтавського національного педагогічного університету  

імені В. Г. Короленка 

Постановка проблеми. Змішування культур, індивідуалізація людини, 

розмаїття релігійних та ідеологічних переконань, поліетнічність, інтенсифікація 

комунікативних зв’язків, зростання «інакшості» зособливою гостротою 

ставлять проблему формування толерантності у стосунках між громадянами 

суспільства та виховання толерантності в підростаючого покоління у світі 

загаломів Україні, зокрема. Толерантність є важливою загально людською 

цінністю й основою власне людських контакт і вiконструктивної взаємодії на 

різних рівнях: увзаєминах між окремими особистостями, між різними 

соціальними групами, культурами тощо. Вона надає можливість існувати 

складним багатонаціональним державним  утворенням, мультикультурному та 

мультипарадигмальному діалогу, слугуючи запорукою розвитку 

демократичного суспiльства. 

Незважаючи на інтенсивне зростання робіт, присвячених дослідженню 

феномену, щовивчається, залишаються неокресленими характеристики як 

самих проявів толерантності, так і її структури та детермінації. Різні підходи 

роблять акцент на різнихумовах, детермінантах, складовихтолерантності: 

цеможуть бути когнітивні, емоційні, ціннісні, психофізіологічні та інші 

механізми або чинники толерантності. Така її специфiка передбачає 

необхiднiсть застосування системного пiдходу до її дослiдження, зокрема до 

вивчення толерантностi як системної характеристики особистостi. Дана 

проблема потребує досконалого теоретико-емпіричного вивчення, що 

дозволить розширити межі психологічного портрету толерантної особистості, 

можливо, зможезадовольнитипотребиврозвиткутолерантнихстосунківлюдей, 

забезпечуючи безпеку соціальної взаємодії у сучасному суспільстві. Уточнення 

структури i детермінації толерантностi, що дозволить здiйснювати її 

цiлеспрямоване формування є головним завданням роботи та пояснює 

актуальнiсть обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Системний підхід до 

вивчення толерантності дозволяє виокремити три рівні цього інтегрального 

особистісного феномену: соціально-психологічний, індивідуально-

психологічний та психофізіологічний (М.М. Мельничук). До соціально-

психологічного виміру толерантності (Н.А. Асташова,              О.А. Бенькова, 

Л.I. Рюмшина) належить насамперед певна ціннісно-сенсова система визнання 

«інакшості» суб’єктів міжособистісної взаємодії, у якій центральнее місце 

посідають цінності поваги до людини як такої та до її права вибору світогляду й 

життєвої позиції. Цейрівеньтолерантності, який є вищим стосовно всіх інших 

рівнів і може розглядатися як «системоутворювальний чинник», що інтегрує й 

регулює дію всіх інших, «периферійних», психологічних складових 

толерантності пропонуємо назвати прийняттям. Індивідуально-психологічний 

аспект вивчення толерантності (С.Л. Братченко, І.П. Шкуратова, 

О.Б. Скрябіна), котрий включає психологічні особливості, що допомагають 

особистості розбудовувати позитивні конструктивні стосунки як з оточуючими, 



так і з самою собою, визначаємо як поблажливість. Показано, що дивергентне 

мислення, емпатія і, більш широко, емоційнийі нтелект, низка поведінкових 

умінь і здібностей можуть розглядатися як когнітивні, емоційні й поведінкові 

неконгруентності індивідуальностей, що складають індивідуально-

психологічний рівень детермінації толерантності. Психофізіологічний рівень, 

чи аспект, толерантності, який включає стійкість до зовнішніх впливів, зокрема 

до нервово-психічної «парціальності» (за В.Д. Небилициним) властивостей 

різних індивідів, здатність зберігати стан нервово-психічної рівноваги, 

стабільність при діїстресорів і чинників, щофруструють (Г.У. Солдатова, 

Л.А. Шайгерова, О.В. Шарова) пропонуємо назвати витривалiстю. Одним iз  

найбільш релевантнихрепрезентантів відповідної складової толерантності є 

нервово-психічнастійкість, що пов’язана зi збереженням емоційної рівноваги і 

стійкостi, зiздатністю продовжувати успiшну дiяльнiсть зберігати успішне 

виконання діяльності в емоційноскладних умовах.                                                   

Виклад основного матеріалудослідження. Методики, якi були обранi 

згiдно з поставленими задачами для емпiричного дослiдження, подiлялися за 

призначенням вiдповiдно – до вивчення певних компонентiв системи 

толерантностi. Експрес-опитувальник «Індекстолерантності» Г.У. Солдатової зi 

співавторами та методику діагностикиз агальної комунікативної толерантності 

В.В. Бойка використано як інтегральні показники толерантності, з урахуванням 

того, що перший опитувальник більше спрямований на дослiдження рівня 

особистісних установок і ставлень, а другий – на поведінку в реальному 

спілкуванні.З метою дослідження виключно соціально-психологічного рівня 

детермiнацiї толерантності, релевантним репрезентантом якого є сааме 

цiннiсно-смислова сфера особистостi,  був використаний опитувальник 

цінностей Ш. Шварца. У блоцi дослiдження iндивiдуально-психологiчного 

рiвня детермiнацiї толерантностi для вивчення показникiв когнiтивного й 

емоцiйного компонентiв були застосованi: тест дивергентного (творчого) 

мислення Ф. Вільямса, опитувальник для діагностики здібності до емпатії (за 

А. Мехрабіаном, Н. Епштейном) та методика визначення рівня 

емоційногоінтелекту Н. Холла. Методика дослідження малюнкової фрустрації 

(за С. Розенцвейгом), спочатку включена в дослідження як показник 

поведінкового компоненту психологічно горівня, але була використана теж як 

діагностичний інструмент, що більш інтегрально оцінює толерантність і на 

індивідуально-психологічному, і на соціально-психологічному рівнях, виходячи 

за межі вузької поведінкової складової толерантності. Для емпiричного 

дослiдження психофiзiологiчного рiвня детермiнацiї толерантностi 

булавикористана методика оцінки нервово-психичної стійкості (Ленінградська 

вiйськово-медична академія імені С. М. Кірова).  

Вибірку дослідження склали 251 студент вікомвід 20 до 21 років, які 

навчаються на п’ятому курсі психолого-педагогічного, фізико-математичного й 

історико-географічного факультетів Полтавського національного педагогічного 

університетуімені В. Г. Короленка, з них 170 дівчат і 81 юнак.  

Висновки та перспективи подальших розвідок у данному напрямі. 

Виявлені кореляційні зв’язкисвідчать про входження толерантності в широку 



систему соціальної адаптації, про її взаємозв’язок  з особливостями реагування 

на стрес, фрустрацію, з поведінковими стратегіями людини в цілому. Вони є ще 

одним доказом iснування такої передумови для толерантності як цінніснi 

приорiтети особистості (орієнтація на універсальні загальнолюдські цінності, 

доброту, гармонію, тобто децентрована, відкритапозиція, у протилежність 

орієнтації на власний статус, досягнення та задоволення, 

тобтопозиціїцентрованiй на власному «Я» та  дивергентне мислення. 

Показники психофізіологічного й емоційного аспектівт олерантності (емпатія, 

емоційнийі нтелект і нервово-психічнастійкість) виявилися здебільшого 

відокремленими від інших складових цього феномену. 

Перспективою подальших досліджень є перехід до більш широкого 

вивчення загальної системи толерантності з урахуванням її різних складових, 

чинників і механізмів, поглибленийа наліз місця емоційних і 

психофізіологічних аспектів толерантності в ційсистемі, звернення до 

ситуаційних і контекстуальних особливостей і детермінант толерантності та 

подальша розробка методичного інструментарію вимірювання толерантності як 

багаторівневого феномену. 
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СЕКЦІЯ 5. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ І 

КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ, СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В 

СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

УДК  378.04.364-43 

До проблеми забезпечення якості вищої освіти соціальних 

працівників 

Савельєва Н.М. 

доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи  

Полтавського національного педагогічного університету  

імені В. Г. Короленка 

Актуальність і зв’язок із важливими науковими, практичними 

завданнями. Якість вищої освіти наразі є пріоритетом діяльності сучасного 

вишу. Сьогодні освітній імідж університету об’єктивно визначається тим, 

наскільки надавана ним освіта задовольняє вимоги замовника та запитам 



споживача (роботодавця, здобувача освіти), наскільки вона відповідає їхнім 

очікуванням, які перспективи й можливості вона надає. А 

конкурентоспроможність закладу вищої освіти на ринку аналогічних освітніх 

послуг базується на конкурентоспроможності пропонованих потенційним 

здобувачам освітніх програм, на якості їхньої реалізації в освітньому процесі.  

Статтею 16 Закону України «Про вищу освіту» (в редакції від 05.09.2017 

та 18.12.2019) складовою національної системи забезпечення якості вищої 

освіти визначено системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості)[1]. 

Основу для розбудови у закладах вищої освіти України власних 

внутрішніх систем управління якістю становлять «Стандарти і рекомендації 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)», 

ухвалені 14-15 травня 2015 року під час Міністерської конференції в Єревані 

які містять набір стандартів і рекомендацій для внутрішніх систем забезпечення 

якості у вищій освіті, головною метою яких є сприяння кращому розумінню 

забезпечення якості навчання і викладання, не зважаючи на кордони між усіма 

стейкголдерами[4].  

Метою статтіє розкриттявпливу окремих університетських процедур 

забезпечення якості освіти на формування у викладачів, залучених до 

викладання й навчання здобувачів за бакалаврськими та магістерськими 

освітніми програмами  зі спеціальності 231 Соціальна робота, позиції суб’єкта 

впливу на якість освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми якості загалом та 

якості освіти зокрема постійно знаходилися у фокусі уваги як зарубіжних (В.О. 

Далінгер, Е. Демінг, Дж. Джуран, К. Ісакава, Г. Тагуті, А. Фейгенбаум), так і 

вітчизняних наукових розвідок.Цій проблемі присвячені роботи вітчизняних 

філософів            В.П.Беха, В.Г.Креміня, В.О. Огнев’юка, економістів і 

соціологів В.С.Бакірова, М.Є.Добрускіна, М. В. Зось-Кіора, М. О. Панченко, М. 

І. Шаповала.Педагогічні й психологічні аспекти проблем якості освіти у різні 

періоди досліджували             І.Д. Бех, С.У. Гончаренко, А.М. 

Гуржій,І.А.Зязюн,В.І. Луговий, О.І. Ляшенко,  Ю. М. Рашкевич,   В. В. Сагарда, 

С.О.Сисоєва,Ж. В. Таланова та інші. Аналіз наукового доробку у царині якості 

вищої освіти засвідчує наявність ряду актуальних аспектів зазначеної 

проблеми, які наразі потребують подальших досліджень і окремого наукового 

дискурсу. Серед таких формування культури якості освіти через сучасне 

розуміння науково-педагогічними працівниками своєї суб’єктності та ролі 

внутрішнього стейкголдера в процесах і процедурах впливу на створення 

якісного конкурентоспроможного освітнього продукту.  

Виклад основного матеріалу.Законом України «Про вищу освіту» (п. 23 

ст. 1 ч. 1 в редакції від 05.09.2017 та 18.12.2019) дається наступневизначення 

якості вищої освіти: «Якість вищої освіти – це відповідність умов провадження 

освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та 

стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за 

наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, що 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1862
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1862
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1862
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1862


забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості» [1]. 

Якістю освіти можна й потрібно керувати. Системне управління якістю 

вищої освіти є обов’яковим атрибутом сучасного конкурентоспроможного 

вишу і має спиратися на сучасні тенденції, підходи й концепції ринкових 

відносин, у тому числі й на ринку освітніх послуг, який наразі трансформується 

з ринку виробників у ринок споживачів[2, с. 162]. 

Відповідно до основних принципів, задекларованих у «Стандартахі 

рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти (ESG)» та згідно обраної університетом концепції управління якістю 

освіти до процесів і процедур забезпечення якості долучені всі структури 

університету і члени університетської спільноти як рівноправні учасники і 

суб’єкти цього процесу відповідно до свого місця в освітньому процесі, 

завдань, функцій, можливостей та власної відповідальності.  

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті почала 

формуватися у 2010 році із поетапного системного впровадження певних 

процедур на різних рівнях діяльності вишу. Удосконалення й розширення 

спектру заходів планово й поступово залучало до кола учасників весь колектив 

короленківців, кожен з яких виконував свою місію в цьому процесу, і місія 

кожного була важливою й відповідальною.  

Важливими учасниками процесів і процедур забезпечення якості освіти є 

випускові кафедри та науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 

залучені до навчання й викладання за освітньою програмою і якість діяльності 

яких становить один із критеріїв визначення якості освіти загалом [3]. 

Відтак, якість фахової підготовки соціальних працівників вагомою мірою 

залежить від усвідомлення колективом випускової кафедри та викладачами, 

долученими до реалізації освітніх програм зі спеціальності 231 Соціальна 

робота, своєї суб’єктності у створенні якісного освітнього продукту. Однак, ще 

донедавна це становило певну проблему, оскільки значна кількість викладачів 

традиційно вбачала реалізацію своєї суб’єктності через суто навчальну роботу 

зі студентами. При цьому інші, навіть унормовані, види діяльності зазвичай 

сприймалися ними як другорядні, формалізовані й такі, що не мають 

безпосереднього впливу на якість підготовки здобувачів. Надто, до прийняття 

нового закону «Про вищу освіту» залучення викладачів до ряду процесів і 

процедур впливу на якість підготовки фахівців взагалі не передбачалося. Важко 

відбувалося й усвідомлення сутності власної академічної свободи та 

академічної свободи студентів, сприйняття, прийняття та реалізація принципу 

студентоцентрованості.  

Діюча в університеті внутрішнього система забезпечення якості освіти 

чітко визначила в ній місце викладача як одного з важливих учасників і 

внутрішнього стейкголдера, що реалізує свою суб’єктність не тільки у 

викладанні та навчанні здобувачів, а й має вплив на якість освіти через низку 

унормованих процедур, серед яких: 

 виконання важливої місії гаранта освітньої програми, участь у роботі 

проектних груп та груп забезпечення освітніх програм; 



 долучення до рецензування,  щорічного перегляду й оновлення освітніх 

програм; 

 вільне висловлення своєї думки, зауважень і пропозицій з різних аспектів 

якості освіти на основі власного досвіду;  

 участь у щорічному анонімному анкетуванні «Якість освіти очима 

викладача», яке дає йому можливість дати власну оцінку не тільки 

освітній програмі, а й ресурсному її забезпеченню, умовам викладацької 

праці, кадровій політиці університету тощо; 

 вільно реалізувати свої академічні свободи через вибір змісту освітніх 

компонентів і методи викладання й навчання, напрямів і форм 

удосконалення професійної майстерності, реалізацію своїх наукових 

інтересів і права на академічну мобільність. 

На формування нового, більш широкого, розуміння викладачами власної 

суб’єктності у забезпеченні якості освіти вагомою мірою вплинув моніторинг 

якості освіти у формі анонімного анкетування здобувачів, що навчаються за 

освітніми програмами спеціальності 231 Соціальна робота. 

У п. 1.7 «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG)»  зазначається, що заклади вищої 

освіти повинні збирати, аналізувати та використовувати необхідну інформацію 

для ефективного управління своїми програмами та іншими видами діяльності. 

Для прийняття обґрунтованих рішень та для розуміння, що працює належним 

чином, а що потребує уваги, необхідні надійні дані, які мають бути забезпечені 

ефективними процесами збору та аналізу інформації про освітні програми та 

інші види діяльності. Ці процеси є частиною системи внутрішнього 

забезпечення якості [4]. 

В університеті дослідження рівня задоволеності освітніми програмами і 

якістю викладання здійснюється через щорічне анонімне он-лайн анкетування 

«Якість освіти і якість викладання очима здобувачів освітніх ступенів 

бакалавра і магістра», результати якого є об’єктивними підставами для 

самооцінювання якості освітніх програм зі спеціальності 231 Соціальна робота 

та якості їхньої реалізації в освітньому процесі.   

Таке анкетування вперше було проведене у квітні 2018 р.На той час воно 

викликало серед частини викладачів упереджене ставлення та певні 

перестороги. Однак, визначені університетом етичні засади моніторингового 

заходу зняли цю проблему. Натомість випускова кафедра і викладачі отримали 

можливість відстежувати в динаміці  задоволеність майбутніх соціальних 

працівників освітніми програмами та якістю викладання, спрямовувати свої 

зусилля на попередження негативних впливів на якість освіти через актуальне 

оновлення й перегляд освітніх програм, вдосконалення змісту освітніх 

компонентів, корекції методів і технологій навчання тощо, а отже, й для 

поліпшення в цілому якості підготовки фахівців із соціальної роботи (Таблиці 

1, 2, 3).   Таблиця 1. 

Динаміка задоволеності здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і 

«магістр»  

освітніми програмами зі спеціальності 231 Соціальна робота 



 

Таблиця 2. 

Динаміка оцінки якості викладання здобувачами освітнього ступеню 

«бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота  

 

Таблиця 3. 

Назва ОП 
Рівень вищої 

освіти 

Задоволеність 

здобувачів освітньою 

програмою 

(за 5-тибальною 

шкалою) 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
 

2018 р. 2019 р. 

Освітньо-професійна 

програма «Соціальна робота» 

Перший 

(бакалаврський) 
4,31 4,4 +0,09 

Освітньо-професійна 

програма «Соціальна робота» 

Другий 

 (магістерський) 
4,76 5,0 +0,24 

№ 

з/п 
Критерії 

Оцінка 

(за 5-тибальною 

шкалою) 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
 

2018 р. 2019 р. 

1. Організованість викладача 4,5 4,5 0 

2. Володіння змістом дисципліни, 

раціональне використання навчальногочасу 
4,5 4,4 –0,1 

3. Змістовність і  доступність навчального 

матеріалу 
4,5 4,2 –0,3 

4. Достатність навчального контенту, 

наданого викладачами 
4,4 4,5 +0,1 

5. Зрозумілість вимог, порядку накопичення 

балів і системи оцінювання 
4,4 4,4 0 

6. Оптимальність змісту та обсягу самостійної 

роботи 
4,4 4,4 0 

7. Формування мотивів та інтересу до 

навчальної діяльності 
4,4 4,4 0 

8. Використання ІКТ, електронних ресурсів 

дистанційних технологій та активних 

методів навчання 

4,2 4,5 +0,3 

9. Ерудиція та культура мовлення  4,6 4,5 –0,1 

10. Об’єктивність, повага і тактовність у 

ставленні  до студентів 
4,4 4,4 0 

 Середня оцінка якості викладання за ОП 4,3 4,42 +0,12 



Динаміка оцінки якості викладання здобувачами освітнього ступеню 

«магістр» зі спеціальності 231 Соціальна робота  

 

Детальний аналіз поданих вище результатів анонімного оцінювання 

здобувачами задоволеності освітніми програмами спеціальності 231 Соціальна 

робота та якістю викладання за 2018-2018 та 2-18-2019 навчальні роки виходить 

за межі проблематики нашої публікації. Зазначені дані подаються автором з 

метою демонстрації позитивної динаміки змін за окремими критеріями 

№ 

з/п 
Критерії 

Оцінка 

(за 5-тибальною 

шкалою) 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
 

2018 р. 2019 р. 

1. Викладач володіє змістом дисципліни 4,7 4,8 +0,1 

2. Навчальний  матеріал повідомлявся у  

доступній формі 
4,6 4,8 +0,2 

3. Викладач надав достатнє  навчально-

методичне забезпечення (навчальний 

контент) з дисципліни   

4,5 4,8 +0,3 

4. Викладач на початку вивчення дисципліни 

повідомив про вимоги до студентів, 

порядок накопичення балів  і критерії 

оцінювання моїх результатів навчання  

4,5 4,8 +0,3 

5. Викладач оцінював мої результати 

навчання об’єктивно і неупереджено 
4,5 4,8 +0,3 

6. Навчальне навантаження з навчальної 

дисципліни  загалом,  зміст і обсяг 

самостійної роботи  були для мене 

оптимальними 

4,6 4,8 +0,2 

7. У процесі вивчення навчальної дисципліни 

використовувалися комп’ютерні 

інформаційно-комунікаційні технології, 

електронні ресурси, активні методи 

навчання 

4,6 4,9 +0,3 

8. У процесі вивчення навчальної дисципліни 

викладач розвивав мої соціальні 

компетентності 

4,5 4,8 +0,3 

9. У процесі вивчення навчальної дисципліни 

викладач враховував  освітні потреби та 

забезпечував академічні свободи студентів 

4,5 4,9 +0,4 

10. Викладач ставився до студентів тактовно, з 

повагою  
4,5 4,8 +0,3 

 Середня оцінка якості викладання за ОП 4,6 4,86 +0,26 



оцінювання. До факторів ефективного впливу на позитивної динаміку змін у 

якості освіти  ми відносимо здійснені випусковою кафедрою і викладачами на 

основі глибокого аналізу результатів анкетування здобувачів цілеспрямовані 

корегувальні заходи, спрямовані на  поліпшення якості освіти соціальних 

працівників.  

Висновок. Ефективне функціонування внутрішньої університетської 

системи забезпечення якості освіти вагомою мірою залежить від сучасного 

розуміння науково-педагогічними працівниками своєї суб’єктності в процесах і 

процедурах впливу на створення якісного конкурентоспроможного освітнього 

продукту.  
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