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В статье проанализировано влияние коммуникативных тенденций
на профессионализм педагога и охарактеризовано особенности пове&
дения учителя во время учебного процесса.

Ключевые слова: педагогическое общение, стиль общения, про/

фессионализм, педагогическая деятельность.

The present article deals with the problem of influence of communicative
tendencies on the professionalism of teacher and characterizes the peculiari&
ties of teacher’s behaviour during teaching process.

Key words: pedagogical communication, style of communication, pro/

fessionalism, pedagogical activity.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті висвітлюються практичні підходи до організації і про&
ведення самостійної роботи студентів в умовах інформаційного на&
вчального середовища під час підготовки фахівців соціальної сфери.
Самостійна робота студентів розглядається як одна з форм активної
навчально&пізнавальної діяльності. Визначаються умови ефективної
реалізації інформаційної підтримки процесу навчання студентів для
проведення самостійної роботи, типи самостійної роботи студентів,
особливості проведення самостійної роботи серед студентів з особли&
вими потребами.
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В умовах реформування вищої освіти і входження України до

європейського простору в рамках Болонського процесу настав

якісно новий етап розв’язання проблеми організації самостійної

роботи студентів. Адже діяльність фахівця в умовах ринкових

відносин полягає в подальшому прискоренні зміни професійних

знань, умінь і навичок, здатності самостійно, швидко і якісно вдо/

сконалювати свою кваліфікацію. 

Зміст процесу навчання у ВНЗ полягає у здобуванні необхідних

для професійної діяльності знань, умінь і навичок, а також знань

про способи діяльності, які забезпечують одержання і використан/

ня цих знань як у практичній роботі за спеціальністю, так і в пов/

сякденному житті.

Самостійна робота студентів є невід’ємною частиною і логіч/

ним продовженням лекційно/семінарської системи навчання. Сис/

темний характер самостійної роботи, що визначається змістом, ме/

тою та завданнями навчального процесу, реалізується у кілька

етапів.

Мета нашої статті — визначити роль, яку має виконувати са/

мостійна робота студентів в інформаційному навчальному середо/

вищі. 

Поняття «самостійна робота» є досить широким і тому не має

однозначного визначення. Під самостійною роботою тих, хто на/

вчається, науковці розуміють:

 засіб закріплення навчального матеріалу, активізації пізна/

вальної активності;

 роботу, що здійснюється для набуття нових знань і вмінь

у спеціально відведений на це час без участі викладача, але за його

завданням і під його керівництвом;

 сукупність навчальних дій, за допомогою яких відбувається

самостійне закріплення і поглиблення раніше здобутих знань,

умінь і навичок, а також оволодіння новими.

Ми розглядатимемо самостійну навчальну роботу як одну із форм

активної навчально/пізнавальної діяльності, маючи на увазі інтеграцію

специфічної діяльності викладача і студента в умовах інформаційного

навчального середовища під час підготовки фахівців соціальної сфери.
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Не заглиблюючись в аналіз теорії систем, зокрема педагогічних,

зазначимо, що під інформаційним навчальним середовищем ми

розуміємо спеціально створену педагогічну систему з певним

інформаційним простором, що визначається властивими їй харак/

теристиками як у самому середовищі, так і поза ним, що можуть

співвідноситись і діяти автономно, розрізнятись за змістом, рівнем

інтелектуального, емоційного, духовного впливу, метою і завдання/

ми навчально/виховного процесу. 

Інформаційне навчальне середовище відіграє важливу роль

в організації всіх елементів навчально/виховного процесу, зокрема

й самостійної роботи студентів, через інформаційну підтримку

процесу навчання. Визначимо умови ефективної реалізації інфор/

маційної підтримки процесу навчання студентів для проведення

самостійної роботи, які полягають:

 у навчально/методичному забезпеченні процесу навчання;

 інформаційних технологіях навчання;

 комп’ютерній інформаційній мережі — Інтернеті;

 наявності електронної бібліотеки.

Інформаційне навчальне середовище забезпечується завдяки

створенню медіатеки — банку інформаційних даних, що викорис/

товуються студентами і викладачами під час навчального процесу —

при проведенні лекційних, семінарських і практичних занять, а та/

кож в додатковий до лекційно/семінарських занять час. 

Навчально&методичне забезпечення процесу навчання проводить/

ся через підготовку профілюючої кафедри до навчального процесу,

що спирається на стандарти освіти щодо підготовки фахівця

соціальної сфери, навчальні програми, навчально/методичні комп/

лекси, модульні програми, робочі навчальні програми, навчально/

методичні матеріали, навчальні підручники, посібники, розробки,

довідкові видання тощо. Означені матеріали можуть як надаватись

викладачами профілюючої кафедри, так і використовуватись як ви/

дання та досвід відомих учених, практиків/фахівців соціальної сфе/

ри, викладачів провідних вищих навчальних закладів країни.

Навчально/методичні матеріали використовуються у друкова/

ному вигляді через фонд кафедри або загальнобібліотечний, на

інформаційних носіях, через систему «Інтернет», електронну

бібліотеку кафедри, індивідуальні фонди викладачів і студентів. 

Важливою умовою інформаційної підтримки проведення са/

мостійної роботи студентів є розроблення й використання в на/
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вчальному процесі інформаційних технологій навчання. Основними

напрямами змін у змісті навчання, що пов’язані із запровадженням

новітніх інформаційно/освітніх технологій [4, 125], є:

 розширення та поглиблення теоретичних основ навчальних

курсів шляхом підвищення їх доступності для тих, хто навчається,

завдяки можливостям засобів інформаційно/освітніх технологій

уточнювати зміст навчання, доступу до будь/якої інформації, інте/

лектуалізації інформаційних навчальних систем. Інформаційно/

освітні технології відіграють важливу роль у розширенні та поглиб/

ленні фундаментальних знань, всебічному й грунтовному вивченні

предметної галузі, формуванні знань, необхідних для пояснення

причинно/наслідкових зв’язків досліджуваних процесів і явищ,

пізнання законів розвитку світу;

 додаткові можливості побудови інтегрованих курсів, посилен/

ня міжпредметних зв’язків, комплексного характеру вивчення ре/

альності;

 можливість вивчення виробничих і соціальних ситуацій, в ре/

зультаті чого посилюється зв’язок теорії з практикою, а навчання

набуває практичної значущості;

 перерозподіл за значенням змістовних компонентів навчаль/

них курсів;

 включення до змісту навчальних дисциплін знань про власну

діяльність, оскільки студентам потрібно не тільки передати певні пред/

метні знання, а й сформувати в них рефлексивний механізм саморегу/

ляції, що можливо лише у процесі безпосереднього контакту з викла/

дачами. Ефективність освіти завжди залежала від рівня її підготовки.

Технічною умовою, що значно прискорює доступ до інфор/

маційних джерел, є підключення кафедри до комп’ютерної інфор/

маційної мережі Інтернет. Інтернет називають мережею мереж, що

надає можливість для отримання навчальної інформації через

електронні бібліотеки, сайти вищих навчальних закладів і профі/

люючих кафедр, спілкування з колегами та тими, хто навчається

в інтерактивному режимі, користування каталогами та бібліотеч/

ними фондами провідних бібліотек Сполучених Штатів Америки та

Західної Європи, проведення дистанційного навчання та ін. 

У програмному забезпеченні кафедральної електронної бібліо/

теки виокремлюються чотири основні групи:

 електронні довідники та енциклопедії, що мають низку пере/

ваг перед друкованими аналогами, а саме: вибір користувачем
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способу систематизації інформації, використання засобів мульти/

медіа, можливість копіювання довідкової інформації в документах

користувача тощо;
 електронні видання підручників, навчальних посібників, на/

вчально/методичних комплексів, модульних програм, методичних
розробок і рекомендацій, інтерактивні підручники, які іноді здатні
«замінити» викладача завдяки наявному зворотному зв’язку, перед/
баченому певною програмою;

 ігрові навчальні програми, ситуаційні, практичні, тестові зав/
дання, завдання для проведення тьюторських занять та ін.;

 тести і задачники (відкритого, закритого і змішаного типів),
що підвищують ефективність і об’єктивність контролю знань тих,
хто навчається;

Як правило, переважна більшість подібних програм містить
кілька із означених напрямів. Так, можливості електронних видань
свідчать, що вони вже сьогодні повинні посідати чільне місце
у процесі впровадження інформаційно/освітніх технологій. Пере/
вагами електронних видань насамперед є:

 єдність інформаційного простору і його значний обсяг. Повне
зібрання творів того або іншого письменника може займати лише
незначну частку компакт/диска. Тому вже сьогодні можна зберіга/
ти в пам’яті одного персонального комп’ютера зміст десятків
підручників у якнайповнішому обсязі;

 багатство і гнучкість зв’язків між різними об’єктами інфор/
маційного середовища, можливість автоматизованого пошуку цих
об’єктів. Така особливість разом із попередньою дає змогу реалізу/
вати різні підходи до побудови навчального матеріалу, які важко
впровадити, використовуючи паперові підручники. Вона дає мож/
ливість реалізувати ідеї багаторівневого, диференційованого на/
вчання, порівнювати різні джерела, що висвітлюють одну й ту саму
проблему, забезпечувати міжпредметні зв’язки;

 відкритість як можливість використання будь/якої замкнутої
частини інформаційного об’єкта, що належить до електронного ви/
дання, в об’єктах, які будуються викладачем і студентом; можли/
вість самостійної постановки експерименту самим студентом, ви/
конання проекту, створення інформаційного об’єкта;

 можливість побудови віртуальних моделей діяльності в елект/
ронних віртуальних світах. Комплексна візуалізація самої моделі
і результатів моделювання є особливо важливим фактором наоч/
ності та якості засвоєння знань учнями;
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 інтерактивність, цікавою формою якої є сприймання комп’ю/

тером усної мови. Одна з форм такого сприймання — візуалізація

звукового сигналу на екрані комп’ютера — використовується дав/

но, інша — переведення мови в письмовий текст — лише починає

досягати задовільної якості; 

 можливість збереження індивідуальних освітніх траєкторій

тих, хто навчається, і організація доступу до них. Це й можливість

доступу до однієї роботи усіх зацікавлених у поданій інформації, аж

до видатних учених. Зокрема, одна й та сама робота студента може

«отримати відзиви» різних педагогів/предметників.

Сьогодні можна говорити про інформаційний освітній об’єкт,

створений на базі новітніх технологій, в якому виділяються окремі

образи, тексти тощо, що реалізуються за допомогою комп’ютера. 

Медіатеку складають педагогічні програмні засоби і комплекси —

освітні видання, які можуть бути структуровані за трьома основни/

ми групами. Отже, це:

1) видання для підтримання та розвитку навчального процесу;

2) інформаційно/довідкові джерела;

3) видання загальнокультурного характеру.

Зокрема, до видань для підтримки та розвитку навчального

процесу належать електронні підручники та навчальні посібники,

що містять систематизований навчальний матеріал у межах програ/

ми з тієї чи іншої дисципліни. Вони призначені для вивчення пред/

мета «з нуля» в обсязі, визначеному програмою. Такі електронні

видання містять усі види навчальної діяльності: приймання і пере/

давання інформації, практичні заняття в уже відомих і нових фор/

мах, атестацію тощо. Вони спрямовані на підтримку роботи і роз/

ширення можливостей вчителя або викладача, а також на

самостійну роботу студентів.

Інформаційно/довідкові джерела забезпечують інформаційну

підтримку навчального процесу. До них належать енциклопедії,

довідники, словники, хрестоматії, географічні, астрономічні атла/

си, нормативно/правові, економічні збірники тощо. Вони не

прив’язані до певного курсу, програми, дидактичної схеми, а вико/

ристовуються переважно як вихідний матеріал під час розв’язання

творчих навчальних завдань, зокрема таких, що виходять за межі

навчальних програм.

Видання загальнокультурного характеру призначені для ство/

рення культурного середовища. Це віртуальні екскурсії музеями
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світу, подорожі містами, країнами, континентами, видання, при/

свячені класикам світової культури, шедеврам архітектури, живо/

пису, музики. Їх мета — надати однакові можливості з виховання

загальної культури, широти світогляду всім, хто навчається. Такі

«екскурсії», наприклад, вводять ізольованих «провінційним» і сіль/

ським локальним місцем проживання людей у великий світ мисте/

цтва, культури планети, зрештою — у світ космосу. Але тільки за на/

явності відповідних методик, які використовують у виховному

процесі як засадничий елемент — діалог у його різних формах, пе/

редусім діалог міжкультурний і різномовний.

Ефективність віртуальних екскурсій і подорожей залежить як

від притаманної їм якості, так і від способу їх використання, вмінь

і навичок викладача й особливостей аудиторії, яка сприймає інфор/

мацію. Усе це потребує розроблення дидактичних вимог до ор/

ганізації та «проведення» віртуальних екскурсій і подорожей у кон/

тексті гуманітарної культури тих, хто навчається. Потрібне також

дидактичне обгрунтування технології їх створення, оскільки

ступінь ефективності віртуальної екскурсії або подорожі, тобто ре/

алізації функції управління пізнавальною діяльністю, в основному

закладається тими, хто їх створює. Будь/яка віртуальна екскурсія

містить, як правило, такі компоненти мультимедіа/програм: відео/

екскурсії, слайд/огляди, слайд/фільми, фрагменти кінофільмів,

гіпертекстові описи, інтерактивні карти і плани, які показують

просторове розташування об’єктів і дають змогу оперативно пе/

реміщуватись у просторі, окреслювати лінію часу, яка уможливлює

вільне переміщення у часі, бібліографічні показники для органі/

зації можливості віртуального переміщення у просторі і часі, тощо. 

У навчальні заклади науковці рекомендують упроваджувати

комплексні рішення, які містять апаратне і програмне забезпечен/

ня, а також методичний супровід. Використання комп’ютера в на/

вчальному процесі є доцільним, якщо це допомагає розвитку творчих

здібностей, логічного мислення, професійних умінь і навичок,

інтеграції в навчальному процесі природничо/наукових і гуманітар/

них дисциплін. Навчати необхідно як вміння працювати з певними

програмними продуктами і в певному середовищі, так і технологій

роботи з різною інформацією: аудіо і відео, графічною, текстовою,

табличною тощо.

Яким би шляхом не розвивалася інформатизація освіти,

комп’ютер ніколи не замінить «живого» спілкування з викладачем.
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Якщо викладач може добре розповісти про певні історичні події —

це прекрасно, а якщо ні, жодний комп’ютер за нього цього не зро/

бить. Але технічні прилади допоможуть учителю яскраво проілюст/

рувати свою розповідь. Отже, педагогу, як мінімум, необхідна

медіатека з простим інтерфейсом і можливістю широкого доступу.

Комп’ютер — це той прилад, який повинен допомогти школі

у розв’язанні головного завдання — навчити вчитися.

Типи проведення самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів може проводитись:

1) індивідуально, без будь/якої сторонньої допомоги;

2) індивідуально під керівництвом викладача/предметника;

3) індивідуально з інформаційною та технічною підтримкою

фахівця з комп’ютерних технологій, «інженера знань»;

4) індивідуально в інтерактивному режимі з викладачем/тьютором.

Для проведення індивідуальної самостійної роботи між викла/

дачем і студентом здійснюється віртуальний зв’язок, зумовлений

отриманням попередньої інформації під час лекції, а також тим

навчальним завданням, яке поставлено, тобто:

1) ознайомлення, огляд, вивчення, аналіз наукової, науково/

популярної, навчальної літератури, інших інформаційних джерел;

складання на основі опрацьованої літератури конспектів — опор/

них, планів/конспектів, сигнальних конспектів, тез;

2) виконання творчих завдань — підготовка схем, таблиць, гра/

фіків, діаграм, що є результатом систематизації, узагальнення

й аналізу різної за змістом інформації;

3) написання наукових робіт: наукових оглядів, доповідей, статей,

тез, рефератів; студентських наукових робіт — курсових, дипломних.

Індивідуальна самостійна робота під керівництвом викладача/

предметника здійснюється з метою:

 допомоги щодо кращої орієнтації в інформаційних потоках

і джерелах, виборі необхідної інформації, складанні бібліографії

з теми, що вивчається або досліджується;

 допомоги при підготовці до семінарських або практичних за/

нять, при написанні студентської наукової роботи, тобто йдеться

про виконання таких творчих завдань, як підготовка схем, таблиць,

графіків, діаграм; розроблення анкет, опитувальників, бланків для

проведення інтерв’ю, педагогічного, психологічного, соціологічно/

го спостереження, фіксації результатів соціометричних досліджень;

ведення життєвої історії клієнта соціальної служби, індивідуального
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випадку, розроблення методик соціальної роботи через застосуван/

ня доцільно визначених й обраних форм, методів і технологій

соціальної роботи тощо.
Спосіб виконання індивідуальної самостійної роботи — у папе/

ровому вигляді або за допомогою персонального комп’ютера.
Індивідуальна самостійна робота з інформаційною підтримкою

фахівця з комп’ютерних технологій, який володіє комплементар/
ними вміннями та навичками, здійснюється тоді, коли у студента
немає достатніх знань у володінні персональним комп’ютером або
мережею Інтернет, при виникненні технічних проблем, для кращої
орієнтації в інформаційних джерелах або комп’ютерній мережі,
при виконанні за допомогою комп’ютерних програм практичних
завдань або завдань експертного характеру. 

Студенти можуть користуватися можливостями медіатеки не тіль/
ки в межах навчальних завдань, що визначені викладачем/предметни/
ком, але й з метою розширення свого світогляду в різних сферах і га/
лузях наукового знання, політики держави, діяльності соціальної
сфери. Знання, здобуті поза рамками навчального процесу, є тією інте/
лектуальною базою, потенціалом, що сприяє розвитку особистості, її
духовному зростанню, набуттю життєвого та професійного досвіду.

Індивідуальна соціальна робота в інтерактивному режимі про/
водиться під керівництвом викладача/тьютора, який виконує роль
учителя, гіда, наставника, консультанта в умовах: інтернет/навчання,
дистанційного навчання, якщо таке використовується у навчально/
виховному процесі; для здійснення комунікації зі всіма студента/
ми, студентами, які навчаються за індивідуальною програмою, для
студентів/заочників, для проведення педагогічного тьюторського
супроводу процесу навчання студентів з інвалідністю.

В умовах впровадження інформаційних технологій у сферу
освіти змінюється роль педагога, який у високотехнічному середо/
вищі не тільки є джерелом інформації, академічних фактів, а й постає
в ролі порадника/консультанта, допомагаючи тим, хто навчається,
зрозуміти сам процес навчання. Для ефективного впровадження
інформаційно/освітніх технологій насамперед потрібно, щоб ви/
кладачі оволоділи такими базовими інтернет/технологіями, як:

 пошук інформації в Інтернеті;
 робота з електронною поштою;
 технологія спілкування в реальному часі;
 репрезентація власної інформації у формі web/документів (ство/

рення web/сторінок, web/сайтів) та її розташування в мережі Інтернет.
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Окрім означених типів, самостійна робота студентів може базу/

ватися на принципах взаємопідтримки та взаємодопомоги, коли сту/

денти самі виконують роль тьютора, помічника іншим студентам.

На особливу увагу заслуговує проведення самостійної роботи

серед студентів з особливими потребами. Ця робота проводиться

відповідно до реалізації принципів диференційованого, індивіду/

ального підходу до кожного студента, що зумовлюється узгоджен/

ням між рівнем складності навчального завдання та психофізични/

ми можливостями студентів. Мова йде про певний час, який

відводиться на виконання завдання для всіх студентів, а також про

те, чи є він реальним і прийнятним для виконання студентами з ва/

дами слуху, зору або з порушеннями опорно/рухового апарату, та

про місце виконання завдання (в домашніх умовах, у вищому на/

вчальному закладі із звичайною інформаційною підтримкою чи зі

спеціальною інформаційною підтримкою у вищому навчальному

закладі або у спеціально створеному інформаційному середовищі —

озвучені комп’ютерні програми, електронні бібліотеки тощо). Ви/

кладач/предметник має знати, скільки часу потрібно використати

студенту з інвалідністю на підготовку того чи іншого завдання. 

Визначимо періоди проведення самостійної роботи студентів:

 підготовчий: отримання завдання від викладача;

 організаційний: методичне, технічне, інформаційне забезпе/

чення самостійної роботи;

 виконання завдання;

 звіт перед викладачем за виконане завдання.

Інтеграція студентів у різні освітні середовища сприяє набуттю

ними досвіду самостійного розв’язання професійно важливих зав/

дань, розвитку творчого потенціалу, формуванню вміння не тільки

самостійно визначати і ставити професійні проблеми, але й знахо/

дити ефективні шляхи виходу з них — тобто відповідально ставити/

ся до себе, інших людей, соціального і природного середовища,

в якому вони перебувають.

Отже, якщо раніше самостійна робота розглядалась як важлива

складова навчального процесу, але яка все/таки поступається за

вагомістю аудиторним заняттям, то за новою парадигмою освіти са/

мостійна робота студентів визначається головним складником вищої

освіти. Звідси і виникає необхідність перегляду бюджету навчально/

го часу на регламентовані заняття за розкладом і самостійну навчаль/

ну роботу студентів, яка здійснюється під контролем викладача.
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Принципи Болонського процесу утверджують індивідуалізацію

навчання, скорочення аудиторних занять, зокрема лекційних го/

дин, що вимагає нових підходів до самостійної роботи, до організа/

ції індивідуальних занять. В умовах кредитно/модульної системи

завдання викладачів — не тільки передавати студентам інформацію

у готовому вигляді, а й здійснювати цілеспрямоване управління са/

мостійною навчальною діяльністю, що повинно відобразитись

і в нормативах педагогічного навантаження. Плануючи самостійну

навчальну роботу студентів, викладач зобов’язаний створити

відповідні організаційні умови для її виконання, а саме:

 насамперед розробити пакети завдань з урахуванням змісту на/

вчальної дисципліни і специфіки майбутньої професійної діяльності;

 сформувати методичні рекомендації щодо виконання на/

вчальних завдань;

 визначити терміни, показники проведення контролю якості

самостійної навчальної роботи;

 формувати у студентів мотивацію до самостійного навчання,

систематично працювати над підвищенням рівня мотивації вико/

нання робіт.

Отже, самостійна навчальна робота є однією з актуальних у про/

фесійній підготовці фахівців. Виконання її у практиці роботи вимагає

особливої уваги, оскільки в повсякденній діяльності викладача най/

більше недоліків спостерігаєть саме в організації самостійної навчаль/

ної роботи студентів. Серед причин цих недоліків можна назвати:

 складність формування умінь і навичок самостійної навчаль/

ної роботи;

 відсутність чіткої системи в діяльності викладачів щодо їх

формування;

 невміння або небажання деяких викладачів виконувати не/

регламентоване навантаження (розроблення завдань, пакетів мето/

дичних матеріалів);

 залежність розумового розвитку студентів, їхньої активності

і самостійності від оволодіння методами самостійної навчальної

діяльності.

Організація самостійної навчальної роботи може бути ефектив/

ною за:

– наявності науково/методичного потенціалу викладачів;

– готовності кожного викладача до такої роботи, коли потрібно

відмовитися від діючих стереотипів;
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– розроблення технології індивідуальної роботи з підготовки

студентів до самостійної пізнавальної діяльності.

Підсумовуючи викладене, окреслимо шляхи вдосконалення са/

мостійної навчальної роботи студентів. Отже, це:

– розроблення технології організації самостійної пізнавальної

діяльності студентів;

– формування у студентів інтересу до знань, творчого підходу

до виконання навчальних завдань;

– комплексне використання сучасних технічних засобів, Інтернету;

– використання системи психолого/педагогічних стимулів що/

до активної самостійної навчальної роботи студентів.

В статье освещаются практические подходы к организации и про&
ведению самостоятельной работы студентов в условиях информаци&
онной обучающей среды во время подготовки профессионалов социаль&
ной сферы. Самостоятельная работа студентов рассматривается как
одна из форм активной учебно&познавательной деятельности. Опреде&
ляются условия эффективной реализации информационной поддержки
процесса обучения студентов для проведения самостоятельной рабо&
ты, типы самостоятельной работы студентов, особенности проведе&
ния самостоятельной работы студентов с особыми потребностями.

Ключевые слова: самостоятельная работа, активная научно/

познавательная деятельность, студенты с особыми потребностями,

информационная поддержка, процесс обучения, информационная

обучающая среда.

Practical modes to organization and realization of individual work of stu&
dents in conditions of information educational surroundings in the process of
preparing of specialist of social sphere are found out in the article. Individual
work of students is considered like one of forms of active educational and cog&
nitive activity. The conditions of effective realization of informative support of
process of education of students for realization of individual work, types of
individual work of students, peculiarity of realization of individual work
among students with disabilities are defined in the article.

Key words: individual work, active educational and cognitive activity,

students with disabilities, informative support, process of studying, infor/

mation educational surroundings.
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ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛЮДЯМ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

У статті розглядаються поняття інвалідності, моделі інвалід&
ності, класифікація інвалідності. Проаналізовано соціальні послуги,
що надаються людям з обмеженими можливостями та спрямовують&
ся на вирішення їхніх складних життєвих ситуацій. Досліджено вимо&
ги, які висувають ці люди до соціальних послуг. Виявлення вимог спри&
ятиме усвідомленню та структуризації потреб людей з обмеженими
фізичними можливостями. Громадські організації зможуть відкоригу&
вати та спроектувати свою діяльність щодо надання соціальних послуг.

Ключові слова: інвалідність, соціальні послуги, соціальна ре/
абілітація, управління якістю соціальних послуг.

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими 


