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Ф О Р М У В А Н Н Я П Р О Ф Е С І Й Н О Ї ОСВІТИ СТУДЕНТІВ 
З О С О Б Л И В И М И П О Т Р Е Б А М И Ч Е Р Е З З А С Т О С У В А Н Н Я 

Р І З Н И Х ФОРМ Т А МЕТОДІВ Н А В Ч А Н Н Я 

Изложены принципы управления качеством образования выпускае-
мых высшими учебными заведениями специалистов на основе создан-
ной системы специального профессионального образования инвалидов 
в рамках универс итетского комплекса с учётом реализации различных 
форм и методов обучения и реабилитации инвалидов. 

The principles of graduating specialists' qualify management on the basis 
of created system of special vocational education of people with disabilities 
within the bounds of university complex taking into account the realization of 
different forms and methods of teaching people with disabilities are given. 

Характерна риса системи спеціального професійного утворен-
ня (ССПУ) інвалідів у межах університетського комплексу для уп-
равління якістю фахівців, які випускаються, від звичайного 
вищого навчального закладу полягає в потребі реалізації різних 
компонентів реабілітації (освітньої, медико-коригувальної, психоло-
го-коригувальної, професійної, трудової, загальнокультурної та ін.), 
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в їх тісному взаємозв'язку, в організації реабілітаційно-освітнього 
процесу (РОП), у взаємодії зі структурами різних відомств, із суспіль-
ними організаціями інвалідів, реабілітаційними центрами і тощо. 

Наразі у світі пропонують і випробовують шляхи щодо побу-
дови ефективних освітніх систем, методологічною основою яких 
є використовування філософії загального управління на основі 
якості (ЗУОЯ). Вважаємо, що названий підхід повною мірою засто-
совують і до організації ССПУ. Спинимося детальніше на його прин-
ципових моментах, маючи на увазі загальносистемний підхід до цієї 
проблеми. 

З-поміж основних принципів ЗУОЯ, характерних для викорис-
товування у вищих навчальних закладах, треба виокремити: відпо-
відальність керівництва, акцент на споживача, фокусування уваги 
на процесі, безперервне поліпшення процесу (для нас це РОП), 
участь кожного співробітника в покращенні якості, ухвалення 
рішень на основі фактів, контроль тощо. 

До складу і змісту ССПУ, з погляду ЗУОЯ, входять: цілі і першо-
чергові завдання, студенти, управління, структура комплексу, роз-
поділ навчального часу і навчальних потоків, зміст (що повинні 
одержати студенти), викладачі, навчальні посібники (включаючи 
технічні засоби), технології, контроль і оцінка знань, дослідницька 
робота, витрати. 

Далі визначають основні задачі ССПУ: відбір абітурієнтів; «своя» 
організація учбового процесу; створення і підтримка реабілі-
таційного середовища; контроль і управління учбовим процесом 
і реабілітаційним середовищем; підтримка контактів із зовнішнім 
світом (школи, центри, працедавці, ВОГ, ВОТ тощо). Отже, завдан-
ня і функції ССПУ-КРОС для інвалідів значно ширші і мають до-
даткові відмінності (див. рис. 1). 

Якщо розглядати мету освіти як пізнання, розвиток особи, вихо-
вання окремих якостей особи, то її деталізація (з точки зору «сту-
дент — продукт») виведе нас на чинники, що впливають на якість 
«продукту», назвемо їх показниками якості: розвиток аналітичних 
навиків; розвиток навиків вирішення проблем; підготовка до май-
бутньої кар'єри; розвиток практичних застосувань, навиків; розу-
міння основних концепцій; розвиток спеціальних знань; розвиток 
навиків спілкування; розвиток інтересу до предмета; підготовка до 
іспитів; розширення знань комп'ютера для аналізу; соціальна адап-
тація. 
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Рис 1. Підсистеми, що входять до комплексу 
реабілітаційно-освітньої системи 

Очевидно, шо цілі вищих навчальних закладів для здорових сту-
дентів і для інвалідів одні й ті самі. Завдання і функції комплексної 
реабілітаційно-освітньої системи (КРОС) покликані відповісти на 
запитання «як цього досягти?» для нашої категорії. 

А досягають цей результат шляхом використання різних спо-
собів, методів і засобів навчання. До основних з них належать; 
активізація навчання, використання активних методів навчання, 
застосування комп'ютера та впровадження дистанційної форми на-
вчання для студентів з особливим потребами. 

Щодо активізації і мотивації навчання, то ці складові навчання 
потрібні не лише фізично здоровим студентам, а й тим, що мають 
певні фізичні вади, особливі потреби. Активізувати увагу потрібно 
на кожному занятті без винятку: і на лекції, і на семінарському, і на 
практичному занятті, і під час лабораторного заняття, і, звісно ж, під 
час атестування. 
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Як зазначає Г. В. Беспянська, система запитань під час прове-
дення лекції активізує діяльність студентів, змушує бути не просто 
пасивним спостерігачем, а активно мислити в пошуках правильної 
відповіді. Така лекція сприяє розвиткові логічного мислення у слу-
хачів-інвалідів, здебільшого неадаптованих до середовища, в якому 
проживають. 

Власне проводиться не просто лекція, а діалог зі слухачами, ак-
тивізуються їхні знання, формуються навички аналітичного мис-
лення, пошукової діяльності. 

Фактично традиційна лекція переростає у нові форми виступу, 
такі як: 

— лекція-бесіда, що нагадує своєрідний діалог з аудиторією; 
— лекція-бесіда з розбором конкретних ситуацій та забезпечен-

ня зворотного зв'язку з аудиторією. 
Організація навчання методом дискусій вимагає упровадження 

таких основних принципів: 
— партнерських стосунків; 
— трансформації групи у спільноту; 
— співтовариства; 
— подвійного управління (здатності керувати і процесом, і зміст 

дискусійного обговорення водночас). 
Поряд із лекційним викладом інформації з використанням ак-

тивних методів організації занять провадяться практичні заняття, 
покликані забезпечити втілення набутих теоретичних знань у прак-
тичних уміннях і навичках. 

До активних методів практичного навчання належать навчальні 
ігри: ділові, рольові, операційні, ситуативні й аналітичні. Такі фор-
ми проведення заняття набагато продуктивніші. 

Пропонована форма проведення практичних занять хоч і вима-
гає розроблення значної кількості навчальних інструкцій з тієї чи 
іншої сфери, проте, долучаючи комплексне вивчення професійно 
орієнтованих дисциплін, створює умови, що імітують реальну ви-
робничу атмосферу, а отже, сприяє безболісному переходу студента 
від теоретичного навчання до реальних умов у виробничому сере-
довищі. Це особливо важливо для студентів-інвалідів, оскільки та-
ка ділова гра створює той ланцюжок виробничих ситуацій, вирі-
шення яких викликає в них почуття впевненості у своїх силах, 
сприяє розвитку пізнавального інтересу, творчих здібностей сту-
дентів, покликана творити нові способи вирішення управлінських 
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завдань. Саме тут відкривається широкий простір для індивідуаль-
ної роботи зі студентами з особливими потребами. Власне студенти 
різного рівня знань і практичних навичок включаються в індивіду-
альну роботу самостійно, а тренер, за твердженням Роберта Ба 
і Джима Кейпа, лише коригує їхню діяльність. 

Атестація студентів протягом семестру поєднано з індивіду-
альною роботою зі студентами з особливими потребами — 
важливий структурний компонент процесу навчання. Контроль 
знань потрібно здійснювати постійно впродовж усього періоду на 
вчання. На практиці здебільшого використовують такі методи, як 
повсякденне спостереження за навчальною діяльністю, усне опиту-
вання, письмове опитування, контроль роботи, перевірка резуль-
татів самостійної роботи, тестування тощо. 

Для роботи з категорією студентів з особливими потребами ре-
зультативним є тестовий контроль знань, що передбачає поста-
новку перед студентами системи запитань, відповідаючи на які 
студенти виявляють певні рівні навчальних знань і вмінь психо-
логічного розвитку, соціального досвіду. 

Тестування на ПК із навчальних предметів дає можливість такій 
категорії студентів додатково попрацювати у вільний від навчання 
час, ще раз перевірити свій рівень знань, сприяє розвиткові відпо-
відальності, розгортанню атмосфери змагання, формуванню пози-
тивних мотивів Завжди є можливість при незадовільних результа-
тах тестування з'ясувати причини труднощів, що виникають під час 
навчання студентів з особливими потребами, виявити прогалини 
у знаннях і вміннях, внести корективи, спрямовані на усунення цих 
прогалин. 

Сучасні комп'ютерні програми тестування дають змогу врахову-
вати психолого-педагогічні особливості студентів та й значно по-
легшують роботу викладача. Створивши та постійно поповнюючи 
комп'ютерну базу запитань, викладач залишається осторонь від 
трудомісткого процесу перевірки результатів тестування. А голов-
не — забезпечується об'єктивність в оцінюванні знань. Наразі 
розроблена та постійно поповнюється система тестового контролю 
знань зі справочинства. 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Украї-
на» головним завданням освітньо-виховної діяльності поставив со-
ціальну реабілітацію інвалідів шляхом високої професійної підготов-
ки студентів з особливими потребами з подальшим їх входженням 
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до еліти суспільства. Забезпечити таку високу професійну підготов-
ку студентів з фізичними вадами можливо через упровадження ак-
тивних форм і методів навчання, що передбачають: 

— глибоке професійне оволодіння знаннями зі спеціальності; 
— опанування основ науково-дослідної та пошукової роботи; 
— максимальне наближення професійної підготовки до реаль

них виробничих умов; 
— скорочення розриву між теоретичним і практичним навчанням; 
— забезпечення безболісного переходу до виконання посадових 

обов'язків на робочих місцях під час проходження виробничої 
практики в установах, організаціях Києва; 

— здійснення активного поточного контролю знань протягом 
семестру; 

— єдність навчального та виховного процесів; 
— підсилення мотивації навчання; 
— створення сприятливої психологічної атмосфери. 
Досягнення поставленої педагогічної мети можливе за умови 

застосування активних методів навчання, що націлені передусім 
на емоційне стимулювання: створення ситуації емоційно-мораль-
них переживань, зацікавленості, пізнавальної новизни, викорис-
тання ігрових форм організації навчальної діяльності, постановки 
системи перспектив, а також підсилення мотивації навчання шля-
хом упровадження модульно-рейтингової системи контролю 
знань, застосування пошукових і дослідницьких методів організації та 
здійснення навчально-пізнавальної діяльності, створення так зва-
ного креативного поля. Усе це в комплексі покликано забезпечити 
високу якість підготовки спеціалістів, що відповідає вимогам сього-
дення. 

Загальносвітова тенденція розвитку освіти полягає в її транс-
формації до відкритості, дистанційності, гнучкості. Для студентів 
з особливими потребами велике значення має впровадження дис-
танційної форми освіти. Дистанційна освіта базована на сучасних 
інформаційних технологіях. Як і будь-яка інша система освіти, во-
на має мету, зміст згідно з навчальними програмами, специфічні 
методи, організаційні форми, засоби навчання. Вибір форм і ме-
тодів навчання в умовах дистанційної освіти зумовлений певними 
технологічними особливостями навчального процесу, що пов'язано 
з використанням комп'ютерних мереж у режимі електронної пош-
ти та Інтернету. Упровадження дистанційного навчання відкриває 
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нові перспективи для людей з особливими потребами. Дистанційне 
навчання повинно бути цілісним, синтетичним, інтегрованим, 
гнучким, із широким застосуванням нових інформаційних техно-
логій, що використовуються у трьох основних напрямах: для дос-
тавления навчальної інформації, організації продуктивної само-
стійної навчально-пізнавальної діяльності, контролю навчальних 
досягнень студентів з обмеженими функціями здоров'я. 

На нашу думку, основними принципами дистанційного навчан-
ня є: 

1) комп'ютеризація — перша принципово важлива умова для 
реалізації дистанційної форми навчання. Корекційно-розвиваль-
на сутність застосування комп'ютерних технологій полягає в їхніх 
перевагах порівняно з іншими засобами індивідуалізації навчан-
ня. Використання комп'ютерних телекомунікацій дає можли-
вість: передавати на відстань інформацію різного виду та обсягу, 
зберігати її потрібний час, редагувати, роздруковувати в потріб-
ному обсязі, забезпечувати доступ до різних джерел інформації 
через систему Інтернет у будь-який час, працювати з керованими 
динамічними ілюстраціями та моделями. Отже, висока ефектив-
ність електронних засобів навчання є очевидною. Інформаційні 
технології повинні стати змістом вищої освіти студентів з особли-
вими потребами; 

2) навчання без перешкод: відстань «студент — освітня устано-
ва» не може бути перешкодою для процесу навчання. Єдина інфор-
маційна комп'ютерна мережа дає можливість розширити комуніка-
тивні можливості між викладачем і студентом; 

3) гнучкість навчального процесу, тобто можливість вибору 
зручного графіка навчання та адекватного темпу опрацювання ма-
теріалу; 

4) модульність: кожна навчальна дисципліна розбивається на 
певну кількість змістовних модулів; порядок їх вивчення відповідає 
індивідуальним потребам студента з обмеженими можливостями. 
Навчальний курс повинен мати блоки: вхідне тестування, тема-
тичний план за індивідуальним графіком відвідування, конспекти 
лекцій із тлумачним словником, довідникові дані з коментарями 
і підказками, контрольні завдання, долучаючи оцінку та самооцін-
ку навчальних дій; 

5) паралельність: навчання в разі потреби може збігатися з про-
фесійною діяльністю; 
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6) активний зворотний зв'язок: можливість постійного спілку-
вання з викладачем-консультантом, обмін інформацією з метою 
своєчасної корекції набутих знань. Студент повинен постійно 
одержувати інформацію про правильність «свого руху» у навчанні; 

7) динамічність: розкриття здатності студентів з обмеженими 
можливостями до самовизначення в майбутній професійній діяль-
ності; розвиток особистісних, світоглядних якостей, їх збагачення 
конкретними можливостями щодо тієї чи іншої навчальної дис-
ципліни. 
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Розділ І Сучасні проблеми освіти, 
виховання і соціалізації людей 
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