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ПРОБЛЕМА ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ГОСТРА 

ДЕРЖАВНА ПРОБЛЕМА 

 

Дана стаття розглядає питання соціально-психологічної адаптації людей з 

особливими потребами у суспільстві.  Питання вивчення та розвитку здібностей 

студентів з обмеженими фізичними можливостями щодо самостійної 

навчальної діяльності у ВНЗ. 

 

Данная статья рассматривает вопрос социально-психологической 

адаптации людей с особенными потребностями в обществе.  Вопрос изучения и 

развития способностей студентов с ограниченными физическими 

возможностями относительно самостоятельной учебной деятельности у ВУЗ. 

 

The article researches the questions of social-psychological adoption of the people 

with special needs in society and the approaches to development of students with 

special needs capabilities which touch upon the individual studding in highest 

educational establishment.     
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Проблема інвалідів, або людей із особливими потребами, стає дедалі 

гострішою, актуальнішою внаслідок зростання захворюваності населення України 

і певної ізольованості від навколишнього світу. Недостатня увага суспільства до 

цієї категорії людей, відсутність для них місць на ринку праці та певної 



індиферентності суспільства щодо них не створюють, м’яко кажучи, умов для 

повноцінного формування в них активної життєвої позиції, стійкої позитивної 

самооцінки. У більшості інвалідів не формується стійкої довіри до соціального 

середовища, до пересічних людей. 

Соціально-психологічна адаптація людини проходить шляхом засвоєння 

соціальних норм і цінностей, підлаштуванням до них своїх можливостей. До її 

головних показників належить рівень взаємодії, у тому числі спілкування з 

оточенням і активна життєдіяльність. 

За В. Франклом, уродженим мотиваційним потягом, що є головною рушійною 

силою поведінки та розвитку особистості, є прагнення до пошуку та реалізації 

людиною особистісного життєвого сенсу. Продуктом реалізації цього сенсу є 

самоактуалізація особистості. Основними формами цієї реалізації, за                            

В. Франклом, є процес діяльності та міжособистісне спілкування. 

Означені положення є вкрай актуальними для студентів з особливими 

потребами, які, з одного боку, вимагають до себе милосердного і толерантного 

ставлення, а з іншого — не мають повноцінних умов для самоактуалізації в 

суспільстві. 

Як відомо, основним недоліком всіх традиційних дидактичних систем є 

недостатнє врахування мотиваційної сфери студента у навчальному процесі. 

Мотив учіння і конкретної професійної діяльності у студентів з особливими 

потребами виникає у повному обсязі лише тоді, коли є повне розуміння 

оточенням їхніх проблем, життєвих настанов, підтримка в найскладніші життєві 

моменти, конкретні стимули значущої діяльності, а навчальний процес 

організовується і здійснюється на основі педагогіки співробітництва із 

застосуванням технології особистісно орієнтованого навчання, коли 

забезпечується суб'єктність студента з особливими потребами у процесі навчання. 

У психології під мотивами розуміють причини, що спонукають людину до дій і 

вчинків, під мотивацією — систему мотивів, які викликають активність людини і 

визначають її конкретну спрямованість. Мотивація навчально-пізнавальної 

діяльності студентів з особливими потребами складається із сукупності певних 



мотивів і мотивації самовираження і самоствердження у соціальному середовищі, 

у намаганні досягнути успіхів в учінні та майбутній професійній діяльності. 

Мотив навчально-пізнавальної діяльності — це намагання студента досягти 

певного рівня розвитку у професійній компетентності, в основі чого лежать 

різноманітні професійні знання, навички й уміння. У свою чергу, вони 

викликають певні переживання, інтерес, спонукання, надають зміст його 

навчально-пізнавальній діяльності. Таким чином, для того, щоб студент як 

суб’єкт учіння активно включився до навчально-пізнавальної діяльності, 

необхідно, щоб мета і зміст учіння та майбутньої професійної діяльності не тільки 

були внутрішньо прийняті ним, але й набули для нього особистісного смислу, 

представляли соціально-особистісну цінність, викликали у нього позитивні 

переживання, намагання і прагнення ефективних навчально-пізнавальних дій та 

стали основою його професійної спрямованості й діяльності. 

Гуманістичний підхід до освіти загалом дасть змогу подолати знеособлення 

суб'єктів навчального процесу, кардинально змінить цілепокладання діяльної 

вищої школи взагалі. Засобом вирішень означеної проблеми є фундаменталізація і 

вміння самостійно знаходити, приймати відповідальні рішення за різних життєвих 

ситуацій. Саме так зростає увага до вивчення психолого-дидактичних основ 

самостійної роботи студентів, підвищується потреба в оволодінні методами та 

прийомами самостійної навчальної діяльності. 

Сутність процесу навчання у вищих навчальних закладах загалом полягає в 

отриманні необхідних для професійної діяльності знань, навичок та умінь, а 

також знань про способи діяльності, які забезпечують одержання й використання 

цих знань як для практичної роботи за спеціальністю, так і в повсякденному 

житті, активізації безперервної освіти, оскільки навчання пов'язано не тільки з 

пізнанням у певній галузі, воно стосується всієї життєвої діяльності людини, що 

має суттєве значення для людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Психологи поняття “самостійність” найчастіше пов’язують із характером 

розумової діяльності, маючи на увазі прояв вольової саморегуляції особистості й 

відповідну спрямованість особистості на розумову активність (В. В. Сталін, М. Й. 



Боришевський). Окремі дослідники розуміють “самостійність” студента як його 

здатність діяти самостійно. 

Розглядаючи самостійну роботу під час опанування навчального матеріалу як 

одну з форм активної навчально-пізнавальної діяльності, ми маємо на увазі 

інтеграцію специфічної діяльності викладача і студента. Викладач визначає мету 

роботи, обирає методи і способи її організації, види контролю засвоєння 

необхідних знань і вмінь. Студенти повинні усвідомити мету і зміст завдання, 

самостійно організувати свою навчально-пізнавальну діяльність: спланувати хід 

виконання завдання, обравши найдоцільнішу форму його виконання, 

спрогнозувати результат, здійснити самоконтроль. У процесі самостійної 

навчальної діяльності студенти свідомо прагнуть досягти поставленої в завданні 

мети, виявляючи максимум активності, творчість, самостійність суджень, 

ініціативу. 

Практична педагогічна діяльність доводить, що самостійна робота 

максимально сприяє розвитку активності студентів, яка виявляється в бажанні 

перетворити одержані знання на життєву потребу в своїй подальшій професійній 

діяльності. Розвиток навичок самостійної роботи дає змогу студентам поєднувати 

систему знань, умінь і навичок із сукупністю мислення та індивідуальних 

особливостей характеру і, як наслідок, творчо підходити до виконання 

навчальних завдань, активно використовувати особистісний потенціал на 

практиці. Психологи твердять, що складніша самостійна робота сприяє розвитку 

гнучкого творчого мислення, формуванню критичного, більш відповідального 

ставлення до себе та суспільства. Рутинна, непродуктивна чи нетворча робота 

обмежує самостійність студента, робить його мислення більш інертним, 

стереотипним. Якісне оволодіння знаннями та навичками у процесі самостійної 

роботи неможливе без формування у студентів різноманітних умінь. Успішність 

самостійної навчальної діяльності студента, яка базується на сукупності 

відповідних знань і вмінь, визначається його здібностями. Здібності конкретного 

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

Категорія “здібності” належить до основних понять психології. Під 



здібностями розуміють певну структуру стійких уроджених індивідуальних 

психологічних особливостей (властивостей, рис) особистості, які визначають 

психічні можливості людини в різних видах продуктивної діяльності, а також є 

умовами  успішного її виконання та вдосконалення. Здібності в ній можуть 

змінюватись під впливом виховання, навчання чи тренування. 

Питання вивчення та розвитку здібностей студентів з обмеженими фізичними 

можливостями щодо самостійної навчальної діяльності повинна ґрунтуватись на 

всебічному розгляді структури особистості, у якій психологи виокремлюють такі 

компоненти: 1) біологічно зумовлені якості, які передаються генетично: 

темперамент, задатки, біологічні  потреби; 2) соціально зумовлені риси: 

спрямованість особистості, її переконання та моральні якості; 3) особливості 

індивідуально-психологічних процесів: сприйняття, типу пам'яті, мислення, волі, 

емоційної сфери; 4) досвід людини, її підготовленість: обсяг і якість наявних 

знань, умінь і навичок. 

Під здібностями студентів з особливими потребами щодо самостійної 

навчальної діяльності ми розуміємо сукупність індивідуально-психологічних 

якостей інтелекту та властивостей особистості, які визначають легкість 

самостійного виконання дій, спрямованих на розуміння та засвоєння навчального 

матеріалу, вироблення необхідних умінь і навичок та їх використання в подальшій 

діяльності. 

Наявність здібностей передбачає поєднання задатків із характерними рисами 

особистості (працездатністю, цілеспрямованістю, систематичністю в роботі, 

організованістю). Існує тісний зв’язок здібностей і вольових якостей — 

ініціативності, рішучості, наполегливості, вміння володіти собою, долати 

труднощі. На думку В. А. Крутецького, особистісні якості людини  

(відповідальність, воля тощо), не входячи до структури здібностей, мобілізують 

резерви особистості, стимулюють психічні можливості і тим самим забезпечують 

високі результати у навчальній діяльності навіть за умови недостатньо 

розвинених здібностей. 

Кожна людина має від природи позитивні можливості, вона здатна до 



різноманітних видів діяльності. Головне — у процесі діяльності, навчальної в 

тому числі, вміло розкрити, розвинути ці можливості. 

Урахування перелічених принципів уможливить таку організацію самостійної 

роботи студентів із особливими потребами і навчального процесу загалом, яка 

забезпечить не тільки засвоєння необхідних знань, умінь і навичок, але й 

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

здібності, у тому числі й до самостійної роботи, як психічні особливості 

особистості, є досить консервативними утвореннями: їх розвиток відбувається 

повільно, потребує терпіння, чималих зусиль і узгоджених дій з боку викладача і 

студента. 

Таким чином, розвиваючи здібності студентів із фізичними вадами у 

самостійній роботі, викладач повинен допомогти їм віднайти такі способи та 

прийоми навчальної діяльності, які б відповідали їхнім природним можливостям і 

тим самим полегшували процес засвоєння ними необхідних знань, умінь і 

навичок, а також розв'язання відповідних завдань. 

Ретроспективний аналіз розвитку історії у ставленні суспільства та держави до 

“аномальних людей” дозволяє стверджувати, що цивілізація пройшла шлях від 

нетерпимості і, навіть агресії, презирства до людей із відхиленням у здоров’ї та 

розвитку до милосердя, а також усвідомлення і розуміння необхідності залучення 

цих людей до активної діяльності в суспільстві. 

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

концепцій, теорій і методик у парадигмі “сегрегація — інтеграція”, 

“дискримінація — рівність”, “повноцінна більшість — неповноцінна меншість”. 

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

держави, а й на рівні світового суспільства, — переходить до нової парадигми — 

“єдине суспільство, яке включає людей із різними проблемами”. Починає 

формуватися нова культурна норма — повага до людей фізично та інтелектуально 

неповноцінних, що і фіксує міжнародне законодавство на рівні ООН. У розділі 

“Про права інвалідів” (1975 р.) ми маємо правове обґрунтування цієї концепції. А 

в окремих державах — “Закон про навчальний план основної школи” (1980р., 



Швеція); Акти про освіту (1981-1985р.р., Великобританія); Тимчасовий закон із 

спеціальної та середньої спеціальної освіти (1985р., Нідерланди), закони такого ж 

напрямку в Німеччині, Австрії, Польщі тощо.  

На шляху розбудови незалежної демократичної держави Україна не залишилась 

осторонь соціально-державницьких проблем суспільства, зокрема проблеми 

інтегрування в суспільстві людей з обмеженими можливостями. Про це 

наголошується в Конституції України (ст. 53), законах України “Про освіту”, “Про 

вищу освіту”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів України”. 

Є постанова Кабінету міністрів України (1992 р.) “Про комплексну програму 

розв’язання проблеми інвалідності”. 

Однією із важливих освітянських проблем є проблема соціальної 

неоднорідності сучасного українського суспільства і соціальної незахищеності 

окремих верств населення, особливо осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. Однак на сьогодні немає поки що повноцінного вирішення цієї 

проблеми на державному рівні, окрім надання інвалідам пільг при вступі до 

вищих навчальних закладів. 

Здоров’я людини — поняття багатопланове. Це не просто відсутність хвороб, 

це ще й високий рівень адаптаційних можливостей, стан психологічного 

комфорту, емоційна стійкість, добрі стосунки з оточенням. 

У сучасному розумінні уявлення про здоровий спосіб життя відходить від ВНЗ, 

поняття феномена здоров’я, набуває поширення розуміння його як 

психосоматичного феномена, обов’язково пов’язаного із міжлюдськими 

взаєминами, соціальним самовизначенням, з рівнем саморегуляції людини, її 

способами виходу з конфліктних і тихотравмуючих ситуації. 

Соціальне самовизначення і пошук своєї сутності нерозривно пов'язані з 

формуванням світогляду. Світогляд — погляд на світ загалом, система уявлень 

про спільні принципи й основи буття, життєва філософія людини, сума і підсумок 

всіх його знань. Пізнавальними (когнітивними) передумовами світогляду є 

засвоєння великої суми знань і здатність до абстрактного теоретичного мислення. 

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



переконань, які показують взаємовідношення людини й світу, головні цінності її 

орієнтації. 

Як справедливо зазначив психолог Є. Головаха, потреба у змісті життя, в тому, 

щоб усвідомити своє життя не як серію випадковостей, а як цілісний процес, який 

має певний напрям і зміст, — одна з найважливіших потреб особистості. 

Разом із тим світоглядний пошук включає в себе соціальну орієнтацію 

особистості, тобто усвідомлення себе частинкою соціальної спільності, вибір 

майбутнього соціального стану і шляхів його досягнення. 

У Кіровоградській філії сьогодні навчається 36 інвалідів. Тому питання: “Яке 

моє місце в цьому світі? ” і “Яка діяльність найбільше розкриває мої особистісні 

здібності? ” — не риторичне. 

Роботу з інвалідами розпочинаємо на етапі вступу до Університету. Перша 

проблема, яка вимагає розв’язання, — це соціальна адаптація в нових умовах. 

Психологія інвалідів, як правило, конче вразлива, а відтак потрібен не просто 

індивідуальний підхід, а особливий індивідуальний підхід. У цьому плані 

потрібно створити серед студентського колективу атмосферу доброзичливості. 

Нам вдалося цього досягти і це допомагає вирішувати інші питання. 

Індивідуальна робота зі студентами-інвалідами допомогла включити їх в активне 

життя філії. У вересні 2003 року проходили вибори студентської ради з 

дотриманням усіх демократичних засад (висунення кандидатур, реєстрація, 

передвиборна боротьба і вибори таємним голосуванням). Перемогу з-поміж 

чотирьох претендентів отримав студент-інвалід IV курсу спеціальності “Фінанси” 

Євген Федоращенко. 

Художня самодіяльність сприяє реалізації можливостей студентів-інвалідів і 

допомагає утвердитись у соціальному статусі. У філії стало вже традицією, коли в 

місто приїздять відомі артисти і кращі студенти нагороджуються квитками на 

концерт і серед них — обов’язково студенти з вадами фізичного здоров’я. 

Розгляд науково-дослідної проблеми “Наукове обґрунтування і розроблення 

моніторингу та прикладних програм з соціально-психологічної реабілітації студентів 

ВНЗ України, які мають аномалії фізичного та функціонального розвитку” сприяв 



об’єднанню наукових сил. Вже перші результати довели, що без наукового підходу 

досягти успіху неможливо. Особистісно зріла людина покладає відповідальність за 

свої вчинки, за своє життя виключно на себе, а не на оточення, і залежно від своїх 

прагнень планує свої дії. І навпаки, людина, яка покладається тільки на інших або на 

долю, зазвичай не планує своїх вчинків, бо вважає, що її життя мало залежить від 

власних зусиль. 

Мотиви, потреби також можуть бути двох типів. Це мотивація досягнення (за 

якої людина уявляє собі можливий позитивний результат) і мотивація уникнення 

(коли людина прагне уникнути невдач, поразки). Люди з мотивацією досягнення 

активніші, якщо вони припускаються помилки, аналізують її причини і діють 

інакше, продуктивніше. При мотивації уникнення — переживають страх, і це 

зменшує активність, не дозволяє досягти того, на що людина спроможна. 

Досліджуючи особливості студентів-інвалідів, слід враховувати і ті труднощі у 

поведінці та характері, які є закономірними для цієї категорії молоді. У філії 

розпочато роботу зі створення центру з реабілітації професійного здоров’я. Раніше 

казали: “У здоровому тілі — здоровий дух”. На жаль, за останні десятиріччя людина 

сама створює небезпеку для свого здоров’я. Тепер доцільно казати, що тільки 

духовно здорова, особистісно зріла людина може дбати про своє тіло, беручи на себе 

відповідальність за своє ставлення до здоров’я. Тому цьому питанню у філії 

приділяється вельми багато уваги. Для кожного студента-інваліда розроблено 

індивідуальну програму з урахуванням його особливостей. Формування моральних 

й інтелектуальних якостей допоможе відчути впевненість у своїх силах, знайти своє 

місце в житті. Ми взяли зобов'язання працевлаштувати кожного студента-інваліда за 

умови виконання програми. 

Як відомо, основоположником науки про здоров'я в сучасному її розумінні 

вважається І. Брехман, який обґрунтував методологічні основи здоров’я практично 

здорових людей. Цей напрям він назвав валеологією (1987р.). 

Спробу окреслити кінцеві контури предметного поля сучасних валеологічних 

досліджень спостерігаємо у праці Г. Апанасенка і Л. Попової. Так, предметом 

валеології було визначено індивідуальне здоров'я, а теоретичну основу її склали такі 



позиції: 

— валеологія розглядає здоров’я як самостійну соціально-медичну категорію, 

сутність якої може бути кількісно і якісно охарактеризована прямими показниками; 

— здоров’я розглядається як широка категорія порівняно із хворобою. 

Передхвороба і хвороба — окремі випадки здоров’я, коли є його дефект або 

зниження рівня; 

— рівень структурної організації, який досліджується у валеології, переважно 

рівень організму. Валеологічна теорія і практика засновані на розгляді організму як 

біоенергоінформаційної системи, а здоров’я — як інтегрального багаторівневого 

поняття; 

— розробка теоретичних принципів валеології відповідає завданню формування 

загальної концепції здоров’я, що об’єднує філософське розуміння його сутності, 

осмислення хвороби і перехідних станів. 

Як відомо, в апробації наукового методу можна виокремити два основних 

процесуальних режими, а саме: 

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

теоретичного знання і обґрунтуванням його істинності; 

2) процес використання готового знання (істинність якого вже доведена) для 

одержання нового знання. У цьому разі обґрунтування істинності методу змінюється 

на обґрунтування його адекватності, правомірності використання в конкретній 

ситуації. 

На нашу думку, на сучасному етапі актуалізується проблема вибору адекватних 

методів дослідження, тобто другий процесуальний режим. 

Культура тіла, культура психічного здоров’я, харчування, житла — один із 

найдавніших інститутів людської спільноти. Культура — це матеріальні й духовні 

витвори людської діяльності, цінності, що передаються від покоління до покоління. 

Культура включає загальнолюдські, класові, національні, групові цінності та ідеали. 

Розрізняють культуру особистості, індивіда та культуру групи. Культура окремої 

особистості — це сукупність її способів поведінки, методів діяльності, розуму, 

думок, результатів. Культура особистості відображає рівень розвитку, який 



проявляється у системі цінностей, характері діяльності, поведінці та способі життя, 

здібностях та творчих силах, світогляді, рівні духовного та фізичного розвитку. 

Головний зміст культури становлять сукупність витворів думки і діяльності, 

цінностей і зразки поведінки, які визнані і прийняті членами суспільства. 

 

Данная статья рассматривает вопрос социально-психологической 

адаптации людей с особенными потребностями в обществе.  Вопрос изучения и 

развития способностей студентов с ограниченными физическими 

возможностями относительно самостоятельной учебной деятельности у ВУЗ. 

 The article researches the question of social-psychological adaption of the people 

with special needs in society and the approaches to development of students with special 

needs capabilities which touch upon the individual studying in higher educational 

establishment. 
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