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Корекційна андрагогіка як теоретична основа організації  

професійної освіти студентів з інвалідністю  

В останні роки в Україні досить стрімко розвивається система освіти, 

професійної та трудової реабілітації дорослих зі стійкими розладами здоров’я 

[5]. У якості наукового підґрунтя, яке має забезпечувати корекційно-

реабілітаційну спрямованість процесу освіти дорослих з інвалідністю, нами 

розглядається молода антропологічна наука „корекційна андрагогіка”. 

Вона може надати підстави для формування концептуальних підходів у 

побудови корекційно-реабілітаційного простору професійної освіти учнів та 

студентів зі стійкими порушеннями здоров’я, і, як наслідок, спеціальними 

освітніми потребами.  Нижченаведені принципи моделювання специфічних 

форм та умов навчально-виховного процесу, управління змістом навчальної 

діяльності відносяться до всього поля проблем професійної освіти людей з 

інвалідністю: інтегрованого (інклюзивного) навчання як у рамках вищої 

школи, так і в системі професійно-технічного навчання. 

Огляд літератури з проблем  навчання студентів з інвалідністю у вищій 

школі дає можливість зробити висновки про недостатню теоретичну 

обґрунтованість  організаційних і дидактичних  заходів у цьому процесі. 

В основному, можна спостерігати таки основні варіанти розв’язання цих 

задач. В першу чергу, це роботи, що містять постановочні питання без 

відповідей, в яких автори обмежуються в основному сентенціями про 

корисність здобуття  професійної освіти особами з інвалідністю і трюізмами 

загально педагогічного та соціологічного характеру.  

По-друге, частина публікацій представлена описовими роботами 

ідеографічного характеру.  Вони містять опис досвіду вищих навчальних 

закладів, які здійснюють спроби створити умови та зручності для студентів з 

інвалідністю (в основному архітектурні та технічні). Як правило, це зручності 



 2 

загального характеру і відповідають універсальним вимогам безбар’єрності, а 

також технічним компенсаціям обмежених життєвих функцій організму.  

Ґрунтовні дослідження окремих вузьких питань професійної освіти 

дорослих з функціональними порушеннями здоров'я до цих пір є достатньо 

епізодичними і безсистемними. Практикам цієї сфери для побудови власно 

технологій навчання студентів з інвалідністю бракує глибокого спеціального 

психолого-педагогічного проникнення у сутність питання. Через це  освітні 

потреби у підсумку заміщуються загальними потребами особи з інвалідністю 

і зводяться до проблем фізичного пересування у просторі навчального або 

способів отримання і обробки навчальної інформації.  

У противагу цим підходам можна запропонувати концепцію науково 

обґрунтованої системи створення у закладі професійної освіти спеціального 

особистісно центрованого корекційно-реабілітаційного навчального 

простору. Побудова останнього спирається на певну цілісну теорію питання, 

яка містить епістемологічну  схему сходження від  конкретного до 

абстрактного і, відповідно, навпаки, а також методологічні принципи цього 

процесу. Власно теоретичному рівню пізнання і методології реабілітаційних 

процесів в умовах професійного навчання студентів та учнів зі стійкими 

розладами здоров'я ми присвячуємо цей матеріал.  

Нижче наведена теоретична схема у своїх принципових моментах з 

певними модифікаціями цілком придатна і для побудови моделі корекційно-

реабілітаційного простору в умовах середньої освіти. 

Нові теоретичні підходи до цього питання ми пов’язуємо з поняттям 

корекційна андрагогіка, яке відноситься до раціонального рівня пізнання 

закономірностей спеціальної або інтегрованої освіти дорослих осіб з 

інвалідністю, освітніх методів їх професійної реабілітації та соціальної 

інтеграції [4]. Зміст і завдання корекційної андрагогіки виводиться нами із 

практичних завдань реабілітаційної дійсності, теоретичного узагальнення 

реабілітаційних фактів та концептів, аналізу історії розвитку дефектології та 

елементів реабілітології.   
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З’ясуємо, чому не можна використовувати педагогічні підходи у навчанні 

дорослих учнів і студентів. Це випливає зі сутності педагогіки як науки про 

виховання і навчання дітей (paidos – дитина, ago – вести, paidagogos – 

«проводир дітей»). 

Традиційно питання освіти та виховання осіб з інвалідністю у 

пострадянських державах досліджувала така дисципліна, як дефектологія 

(або її складові   корекційна педагогіка та спеціальна психологія). Але ця 

галузь педагогіки у своєму предметі обмежувалась вихованням та навчанням 

дітей дошкільного та шкільного віку. Тобто, вона не охоплювала життєвий 

шлях осіб з вадами психофізичного розвитку після виходу їх із шкільного 

віку або тих,  що набули інвалідність у дорослому віці. При цьому, вочевидь, 

в теорії корекційного виховання осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку довгі часи порушувався зазначений вище принцип неперервності 

корекційно-реабілітаційного процесу. 

З другого боку, в останні роки ми спостерігаємо повторне народження та 

інтенсивний розвиток дисципліни про принципи та закономірності освіти 

дорослих, яку започаткував К. Капп (С. Kapp) у 1833 році і назвав 

„андрагогікою” (andros – чоловік, доросла людина). Оскільки термін 

народжено у педагогічній реальності, мова йде про „ведення” дорослого за 

допомогою освіти [2].   

Корекційна андрагогічна модель передбачає конструювання освітнього 

процесу для дорослих учнів з особливостями психофізичного розвитку з 

урахуванням такого досвіду. Очевидно, що соціальний анамнез людини з 

дизонтогеніями, яка має інвалідність з дитинства, і стандартний життєвий 

досвід дорослої особи, що отримала інвалідність після нормального 

онтогенезу, дають підстави для впровадження різних дидактичних підходів 

та методик корекції особистості під час професійної реабілітації. 

Співвідношення моделей корекційної андрагогіки та корекційної 

педагогіки виразно проявляються через розвиток ідей емпіричного 

порівняння педагогічного та андрагогічного підходів до навчання за М. 
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Ноулзем, яке нам знайоме завдяки популяризації С.Змійовим [1]. Головним, 

що відрізняє освіту дорослих від освіти дітей, М. Ноулз та інші дослідники 

андрагогіки виділяють наявність у дорослих досвіду, який дає людині 

зрілість, допомагає її вчитися, але й створює підґрунтя для виникнення нової 

освітньої ситуації і спонукає викладача до пошуку принципово інших 

дидактичних основ порівняно з педагогічними підходами (Таблиця 1). 

Таблиця 1. Порівняння педагогічної та андрагогічної моделей навчання 

Параметри 

 

Педагогічна модель 

 

Андрагогічна модель 

 

Самосвідомість учня Відчуття залежності Усвідомлення зростаючої 
самокерованості 

Досвід учня Мала цінність  Потужне джерело навчання 
Готовність учня до 

навчання 
Визначається фізіологічним 

розвитком і соціальним 

примушенням 

Визначається задачами з розвитку 
особи і оволодінню соціальними 

ролями 

Застосування 
одержаних знань 

Відстрочене, відкладене Негайне 

Орієнтація у 
навчанні 

На навчальний предмет На розв’язання  проблеми 

Психологічний 

клімат 
Формальний, орієнтований 

на авторитет  
Спільно з учнем 

Планування 
навчального процесу 

Викладачем Спільно з учнем  

Визначення потреб 

навчання 
Викладачем Спільно з учнем  

Формулювання 
цілей навчання 

Викладачем Спільно з учнем  

Побудова 
навчального процесу 

Логіка навчального предмету, 
змістовні одиниці 

В залежності від готовності учня 
до навчання та  проблемних 

одиниць  
Навчальна  
діяльність  

Технологія передачі знань Технологія пошуку нових знань 
на основі досвіду   

Оцінка Викладачем Спільне визначення нових 

навчальних потреб, спільна 
оцінка програм навчання 

Отже, історично склалося так, що педагогічна модель корекційно-

реабілітаційної роботи  народилася і в основному репродукується у сфері 

виховання дітей. В той же час, як андрагогічний підхід має бути більш 

притаманний професійній освіті та соціальній реабілітації дорослих осіб з 

інвалідністю. 

Відмінність підходів корекційної андрагогіки від моделей „звичайної” 

андрагогіки спостерігається перш за все у контексті „корекційного” або 
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„дефектологічного” змісту, адже всі методики, форми та засоби навчально-

виховного впливу на дорослого з обмеженими функціями здоров’я мають 

створюватися та впроваджуватися тільки на основі диференційованого 

підходу в залежності від типу стійкого розладу здоров’я та дефекту розвитку 

особистості.   

Окреслимо сферу суспільно значимих задач та аспектів соціальної 

практики, які  повинна науково обґрунтовувати і розв’язувати корекційна 

андрагогіка. 

1. Продовження корекції розвитку та спеціального психолого-

педагогічного супроводу дорослих, що мають вади психофізичного розвитку  

з дитинства. 

2. Обґрунтування спеціальної дидактики навчання та виховання осіб з 

обмеженими функціями здоров’я у дорослому віці відповідно до 

нозологічної диференціації. 

3. Дослідження освітніх методів і засобів соціальної реабілітації, адаптації 

та інтеграції, трудової, соціально-побутової, соціально-культурної та 

соціально-середовищної реабілітації осіб, що набули інвалідність у 

дорослому віці.   

4. Наукове обґрунтування змістовно-цільового, методичного, 

технологічного та кадрового забезпечення інтегрованої освіти дорослих з 

інвалідністю. 

5. Вивчення проблем професійної орієнтації, професійної освіти та 

перекваліфікації осіб з інвалідністю,  зокрема, аспектів створення медико-

психологічних, соціальних, корекційно-андрагогічних, організаційних і 

технічних умов для отримання ними професійно-технічної та вищої освіти.  

6. Формування змісту, форм і засобів професійної реабілітації осіб з 

інвалідністю. 

7. Дослідження психолого-андрагогічних аспектів новітніх технологій 

професійної освіти студентів з інвалідністю, таких як: дистанційне та 

комп’ютерне  навчання; модульно-рейтінгова система навчання; 
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валеологічно орієнтовані навчальні технології, спрямовані на активізацію 

резервних можливостей людини  тощо [5]. 

8. Вивчення акмеологічних засад подальшого виховання, розвитку 

особистості та сприяння самоактуалізації дорослої людини з обмеженими 

можливостями здоров’я протягом всього життя. 

9. Обґрунтування освітніх підходів до побудови корекційно-виховного 

середовища ті комплексного реабілітаційного простору дорослих з 

інвалідністю у різних специфічних  умовах.  

10. Розробка методології побудови корекційно-реабілітаційних служб та 

створення інтегральних реабілітаційних систем для дорослих на основі 

освітнього принципу, як системоутворювального чинника комплексних 

реабілітаційних процесів.  

Таким чином, корекційна андрагогіка є наукою про корекційну та 

професійну освіту, освітні методи соціальної реабілітації  дорослих осіб зі 

стійкими розладами здоров’я, яку ми відносимо до самостійної 

міждисциплінарної сфери антропологічних знань, спорідненої зі сферами 

корекційної педагогіки та андрагогіки, але такої, що має свій предмет, 

принципи, суттєві відмінності у змісті і специфічні методи дослідження.   

Якісно нові знання у надрах корекційної андрагогіки мають здобуватися 

завдяки синтетичному об’єднанню актуалізованих знань із таких сфер, як: 

корекційна педагогіка, андрагогіка, спеціальна, вікова та практична 

психологія, дидактика, акмеологія, медицина, інженерні знання про технічні 

засоби реабілітації, реабілітаційний менеджмент, сфера соціально-правового 

захисту інвалідів тощо.  

Методологію побудови освітньо-реабілітаційного процесу для студентів 

зі стійкими розладами здоров’я в закладі професійної освіти формує 

синтетичне поєднання двох головних принципів [6]: 

1) Принцип побудови навчально-реабілітаційного процесу в закладі 

професійної освіти як особистісно центрованої системи; 
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2) Принцип корекційно-реабілітаційної спрямованості навчально-

виховного процесу для інвалідів у ВНЗ та ПТУ. 

Підкреслимо тезу про те, що теоретико-методологічна схема такої 

конструкції освітньо-реабілітаційного процесу у першу чергу включає режим 

особистісної орієнтованості навчання, адже передбачає як створення моделі 

студента з обмеженими функціями життєдіяльності, так і з’ясування власно 

специфіки, особливості освітніх потреб таких студентів із точки зору 

наукового корекційного андрагогічного, спеціального психологічного, 

дефектологічного, реабілітаційного, соціально-правового,  інженерного 

підходів. 

Відправною точкою для створення моделі студента з обмеженими 

функціями життєдіяльності є група властивостей, що складається з опису 

індивідуальних психолого-андрагогічних та медико-соціальних якостей 

людини. Психологічною базою для цієї моделі  ми пропонуємо визначити 

нашу авторську чотиривимірну структуру особистості у корекційно-

реабілітаційному просторі [6]. 

Ця структура спирається на багато інших моделей, що відомі в 

теоретичній психології і продовжує здобутки  методологічної традиції 

синтезу багатовимірних структур особистості О.М.Леонтьєва, 

С.Л.Рубінштейна, Ф.Лерша, Г.С.Костюка, К.К.Платонова, В.Ф.Моргуна, 

Ю.Козелецького, В.В. Рибалка. 

Таким чином, моделювання об’єкта (одночасно суб'єкта) професійної 

освіти (реабілітовуваного учня, студента) підпорядковується концепції 

чотиривимірної структури особистості, яка утворюється шляхом комбінації 

тривимірної психологічної структури особистості Рибалки В.В. [3] зі 

структурою дефекту розвитку людини згідно відповідній нозологічній 

диференціації. Ця процедура веде до переформатування тривимірної 

дедуктивної схеми і породжує специфічну топологію та нові елементи 

реабілітаційного простору учня або студента з інвалідністю. 
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Ми створюємо додатковий вимір моделі, який називаємо "нозологічним" 

(або: „Н-вимір”). Він, в залежності від структури дефекту, типу 

захворювання, може містити в собі такі елементи, як первинний дефект та 

дефекти n-порядку.  Лінія первинного дефекту через біфуркаційні механізми 

розвитку може множитися і приймати форму "тонкої структури” з двома або 

трьома підвимірами відповідно до наявності вторинного або третинного 

дефекту. Спрощено на схемі це може виглядати як точки відліку на 

"нозологічній" осі: від первинного дефекту, який найближчий до ядра 

„природної” психофізіологічної сутності індивідуума до вторинних 

(третинних тощо) дефектів.  Дефекти, що відповідають за вищі психічні 

функції та є ближчими до характеристик  „соціалізованності” людини, її 

„соціального полюсу”, мають бути розташовані далі від центру за шкалою 

нозологічної осі. 

Отже, у підсумку наша чотиривимірна структура особистості, 

представляється таким чином.   

Перший вимір – соціально-психолого-індивідуальний вимір (С-П-І – 

вимір, "вертикальний") складається з таких базових підструктур особистості: 

1.1. Здатність до спілкування; 1.2. Спрямованість; 1.3. Характер; 1.4. 

Самосвідомість; 1.5. Досвід; 1.6. Інтелектуальні процеси; 1.7. 

Психофізіологічні якості особистості. 

Другий вимір – діяльнісний (Д – вимір, "горизонтальний"), що містить 

відповідні компоненти діяльності та поведінки: 2.1. Потребнісно-

мотиваційний компонент (стимулюючий); 2.2. Інформаційно-пізнавальний 

компонент  (орієнтуючий); 2.3. Цілеутворюючий компонент (програмуючий 

– прийняття рішення щодо мети, задуму, плану діяльності тощо); 2.4. 

Операційно-результативний компонент (продукуючий – виконання рішення, 

досягнення результату діяльності); 2.5. Емоційно-почуттєвий компонент 

діяльності (утверджуючий). 

Третій вимір – нозологічний вимір  (Н-вимір) утворює  Z-компоненту 

умовного особистісного простору і диференціюється на характеристики 
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дефекту розвитку або посттравматичних психічних станів дорослої людини: 

3.1. – Первинні дефекти; 3.2. – Вторинні дефекти; 3.n. – Дефекти n-го 

порядку. 

Четвертий вимір  - темпоральний вимір (генетичний, віковий, Т-вимір), 

який задає часову якість чотиривимірного особистісного гіперпростору і 

характеризує рівень розвитку якостей особистості, її задатків, здібностей, 

психічних властивостей: 4.1.Задатки; 4.2. Здібності. 

Синергетичність, кореляційна взаємопов’язаність описаних підструктур 

особистості дає нам ключ до створення нових методик корекційно-

реабілітаційного впливу на учня та студента з інвалідністю.   

Такі методики можуть органічно випливати із логіко-психологічного, 

дедуктивного аналізу та синтезу психологічних елементів у ході  

конкретизації наведеного концептуального уявлення про структуру 

особистості; так би мовити, під час „сходження від абстрактного до 

конкретного”. Модифікація дедуктивного методу конкретизації структури 

особистості В.В.Рибалки у динамічну концепцію створення корекційно-

реабілітаційної програми для нашого випадку професійної освіти студентів з 

інвалідністю полягає в таких поетапних програмних діях.  

Перша (діагностична) частина ланцюга процесу роботи зі структурою 

особистості студента містить в собі 6 етапів: 

1-й етап. Цей рівень є вихідним етапом конкретизації структурно-

психологічного уявлення про особистість і його можна умовно віднести до 

найабстрактнішого рівня узагальнення, з якого має починатися процес 

зазначеної  конкретизації. 

2-й етап. Другому етапові конкретизації властивий розгляд саме 

чотирьох виділених раніше вимірів - соціально-психолого-індивідуального, 

діяльнісного, нозологічного та генетичного – як базових категоріальних 

параметрів психологічної структури особистості у корекційно-

реабілітаційному просторі професійної освіти.  
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3-й етап. На третьому етапі конкретизації ведеться диференційований та 

інтегративний аналіз і синтез складових елементів вказаних вимірів: 

підструктур соціально-психолого-індивідуального виміру (здатність до 

спілкування, спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, інтелект, 

психофізіологічні якості), компонентів діяльнісного виміру (потребнісно-

мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, цілеутворюючий, операційно-

результативний, емоційно-почуттєвий), точків відліку нозологічного виміру 

та рівнів розвитку в межах вікового, генетичного виміру (задатків і 

здібностей). 

4-й етап. Четвертий етап конкретизації полягає у залученні до 

психологічної структури особистості загально психологічних якостей, 

функцій, процесів, які конкретизують базові елементи вимірів на 

попередньому етапі. Вони утворюють систематизовану (на основі 

організованого певним чином сходження від абстрактних категорій до 

конкретних психологічних понять) матрицю психологічних процесів, 

функцій, якостей. Фактично, таким чином, утворюється єдина класифікація 

сформованих у дорослому віці психічних властивостей особистості як 

суб'єкта діяльності, що відповідає загальним вимогам виконання особистістю 

людської діяльності і поведінки. 

5-й етап. На п'ятому етапі конкретизації стає можливою класифікація 

спеціальних якостей, здібностей особистості щодо певних видів професійної 

діяльності, наприклад, природничо-наукової, виробничої, управлінської, 

економічної, педагогічної тощо. Такий підхід повною мірою узгоджується із 

загальноприйнятим визначенням здібностей як індивідуально-психологічних 

особливостей людини, що сприяють успішному виконанню нею тієї чи іншої 

діяльності.  

Отже, перехід від четвертого до п'ятого етапу конкретизації пов'язаний з 

урахуванням вимог, що висуваються до особистості при залученні її до 

виконання конкретних видів професійної (творчої) діяльності, соціальної, 

рольової поведінки. Тобто створену таким чином класифікацію спеціальних 
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психічних властивостей особистості можна розглядати як систематизовану 

психограму певної професії або рольової поведінки. 

Наступні етапи роботи зі структурою особистості студента з 

інвалідністю у просторі професійної освіти стосуються безпосередньо 

корекційно-реабілітаційного блоку роботи зі студентом і відображають 

специфічні механізми  управління навчально-виховним процесом і 

динамікою розвитку особистості у випадку здобуття освіти студентами з 

вадами здоров’я .  

6-й етап. Етап нозологічної диференціації відповідає аналізу особистості 

у безпосередньо нозологічному вимірі і містить процедуру диференціації 

психофізичних особливостей індивіда, що випливають із тих чи інших 

порушень здоров’я, визначення структури дефекту розвитку (сутність 

первинного, вторинного дефектів, дефектів n-го порядку), постравматичних 

психічних розладів. 

7-й етап. Програмний етап містить у собі операцію створення програми 

корекційно-реабілітаційної роботи, планування спеціальних умов, заходів і 

апаратних засобів відповідно до особливих освітніх потреб студента, 

індивідуальних вимог до медико-психологічного, соціального,  

асистентського, корекційно-андрагогічного супроводу, організації 

навчального процесу, навчального середовища, технічного забезпечення, 

побуту та іншого (згідно потребнісного блоку навчально-реабілітаційного 

паспорту студента).  

8-й етап. Операційний етап реалізації програми, етап управління 

навчально-виховним процесом відповідно до скорегованого навчального 

плану, корекційна робота з особистістю, здійснення медико-психолого-

соціального та технічного супроводу тощо. 

9-й етап. Результативний етап – поточна перевірка результатів 

виконання корекційно-реабілітаційної програми, зрізи професійно 

необхідних знань, вмінь та навичок, результатів набуття особистістю якостей 

та здібностей  відповідно до ОКХ–ОПП. 
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10-й етап. Підготовчий етап – підготовка майбутнього спеціаліста 

(робітника) з інвалідністю до працевлаштування і професійної адаптації на 

робочому місці. Цей етап  містить спеціальні заходи, які, як правило, не 

вживаються під час впровадження виробничої практики студентів без 

спеціальних освітніх потреб.  

Отже, у цьому матеріалі нами презентована концепція поетапного 

створення корекційно-реабілітаційної програми для студентів зі стійкими 

розладами здоров’я у просторі професійної освіті на основі корекційної 

андрагогічної моделі навчання дорослих з інвалідністю. Вона дозволяє 

науково обґрунтувати топологію корекційно-реабілітаційного простору 

професійної освіти студентів та учнів з інвалідністю, принципи й  технологію 

відповідного інтегрованого навчального процесу для цієї категорії учнів. 
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Аннотация: В статье изложены подходы к построению новой 

антропологической науки – коррекционной андрагогики, принципы создания 

коррекционно-реабилитационного пространства профессионального образования 

студентов с инвалидностью, концепцию четырехмерной структуры личности и 

методику поэтапного создания коррекционно-реабилитационной программы в 

пространстве профессионального образования. 

Ключевые слова: коррекционная андрагогика, структура личности, 

реабилитационное пространство, профессиональное образование, коррекционно-

реабилитационная работа, человек с инвалидностью.  

 

Summary: Creation of modern anthropological science and methodology 

principles of structure of correction-rehabilitation space in the frame of vocational 

education for disabled students, four-dimensional psychological structure of person and 

method of stepwise creation rehabilitation program are considered in the article. 

Key words: special andragogics, psychological structure of person, rehabilitation 

space, vocational education, correction-rehabilitation work, disabled person. 
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