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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ 
Н Е З Р Я Ч И Х СТУДЕНТІВ ЗІ ЗРЯЧИМИ В УМОВАХ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

В статье выделены особенности обучения инвалидов по зрению 
в интегрированной группе студентов. Приведены результаты иссле-
дования опыта общения студентов-инвалидов по зрению со зрячими 
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до момента вступления в вуз и его влияние на становление межличност-
ных отношений в интегрированной группе студентов-тифлопедагогов 
ИКПП НПУ им. М. П. Драгоманова. 

Particularities of the education invalid are chosen in article on vision in 
to group student. Results of the study of the experience of the contact student-
invalid are given on vision with sighted before moment of the entering in high 
school and his influence upon place interpersonal relations in to group stu-
dent — an tiflopedagogics ICPP NPU name M.P. Dragomanova. 

Проблема інтеграції інвалідів у систему вищої освіти останнім: 
часом перебував у центрі уваги як спеціалістів, так і широкої гро-
мадськості. Це пояснюється як особливою актуальністю проблеми, 
так і тим, що розширюються можливості інтегрованого навчання. 
Незважаючи на те, що інтегрована освіта нерідко протиставляється 
спеціальній, вона, за словами Н. Д. Шматко, є закономірним ета-
пом розвитку системи спеціальної освіти і пов'язана з переосмис-
ленням державою і суспільством ставлення до інвалідів. 

Інтегроване навчання студентів-інвалідів у вищому навчально-
му закладі означає отримання обраної ними спеціальності у цілко-
витій відповідності з державними стандартами за загальним для 
всіх студентів навчальним планом і графіком навчального процесу 
в загальноприйнятих (очній, заочній, вечірній) формах. Але на су-
часному етапі інтегроване навчання — це не просто включення сту-
дентів-інвалідів у стандартний навчальний план, але й реалізація 
комплексу заходів з надання їм додаткових послуг і створення сис-
теми психолого -педагогічного й реабілітаційного супроводу проце-
су отримання професіональної освіти даної категорії студентів. Це 
пов'язано з тим, що, опинившись в умовах вищого навчального за-
кладу, багато мэлодих людей з порушеннями зору стикаються із 
комплексом проблем, які, безперечно, ускладнюють процес ово-
лодіння професійно-освітньою програмою. 

Інвалід по зору, включаючись у новий навчально-виховний ко-
лектив, поводиться, як система, що адаптується. Адаптація особис-
тості має відносний характер, оскільки особистість не розчиня-
ється в соціальному середовищі, а входить до нього як автономна 
одиниця. Річ у тім, що інвалід по зору, входячи в нову систему (у на-
шому дослідженні — вищий навчальний заклад) як особистість, 
є носієм певних традицій попередньої системи. Він ніби є представ-
ником того колективу, з якого вийшов (школа-інтернат для сліпих 
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і слабозорих), і не, безперечно, накладає свій відбиток на особис-
тість. Тобто, ціннісні орієнтації, установки, інтереси, які сформува-
лись під впливом старого колективу, названа особистість переносить 
у новий. У результаті виникають об'єктивні передумови для певно-
го зіткнення інтересів, ціннісних орієнтацій, установок інвалідів по 
зору з інтересами, ціннісними орієнтаціями нового середовища. 

Соціально-психологічна адаптація особистості розглядається 
у двох аспектах: дидактичному (пристосування до нової системи 
навчання, його змісту, методів, форм) і соціально-психологічному 
(входження до нового колективу, налагодження міжособистісних 
стосунків, знайомство з нормами і цінностями цього колективу). 

У контексті нашого дослідження особливо важливого значення 
в процесі соціально-психологічної адаптації інвалідів по зору до 
умов навчання в інтегрованій групі студентів набирає розвиток ко-
мунікативних навичок (І. Г. Сумарокова, Г. В. Нікуліна тощо). 

Структурою нашого дослідження передбачено вивчення питання 
про наявність у студентів-інвалідів по зору досвіду спілкування зі зря-
чими до моменту вступу у вищий навчальний заклад і його вплив на 
процес соціально-психологічної адаптації в інтегрованій групі студен-
тів, а саме: на встановлення нових дружніх стосунків. 

Дослідження, проведені у тифлопсихології, показали, що вік, 
рівень освіти, ступінь і час порушення зору впливають на особли-
вості різних соціальних установок незрячих, на спілкування зі зря-
чими (А. А. Суславічус). Дослідження Є. П. Синьової довели вплив 
цих чинників на зміст і структуру взаємин інвалідів по зору в умо-
вах діяльності у навчально-виробничих колективах УТОСу. Таким 
чином, можна передбачити, що ці чинники впливають і на соціаль-
но-психологічну адаптацію інвалідів по зору до умов групи інтегро-
ваного типу вищого навчального закладу. 

Із цією метою було проведено анкетування, в ході якого ми зібрали 
дані про групу інвалідності, час порушення зору, тип школи, в якій на-
вчався реципієнт (школа сліпих, слабозорих, загальноосвітня), а та-
кож наявність зрячих друзів під час навчання у школі. Учасниками 
експерименту були студенти-інваліди по зору інтегрованої групи тиф-
лопедагогів Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. В експерименті брали участь 64 студенти-
інваліди по зору. 

У ході нашого дослідження було встановлено, що серед сту-
дентів-інвалідів по зору, які навчаються на спеціальності «Тифло-
педагогіка», більше інвалідів І групи, переважна більшість з яких 
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мають порушення зору у ранньому віці (а значить, і великий досвід 
життя та діяльності без використання зору), проте абсолютна їх 
більшість (98% і 93%) набували цей досвід в умовах спеціального 
навчального закладу і не мають досвіду навчальної діяльності поруч 
зі зрячими. 

Отже, майже усі досліджувані (приблизно 96%) зі вступом до 
університету різко змінили середовище існування, а саме школу-
інтернат, — на інтегрований вищий освітній заклад і, безперечно, 
відчувають ускладнення в процесі адаптації. 

Для вивчення досвіду спілкування учнів шкіл сліпих і слабозо-
рих зі зрячими та його залежність від стану зору ми провели анке-
тування, яке було спрямовано на вивчення позашкільних кому-
нікацій. Експеримент проводився на базі школи-інтернату № 5 для 
сліпих дітей, школи-інтернату № 11 для слабозорих дітей м. Києва 
та школи-інтернату для слабозорих дітей м. Боярка. В анкетуванні 
взяли участь 86 учнів старших класів названих шкіл. Результати 
дослідження подано в таблиці: 

Відповіді на питання анкети 

Мають одного друга поза 
шкодою 

Мають кількох друзів поза 
школою 

Мають знайомих поза школою 

Мають друга, якому довіряють 
свої таємниці 

Відвідують гурток і мають там 
друзів 

Мають друзів по хобі 

Мають друзів по листуванню 

Хотіли б мати такого друга 

Дружать із батьками 

Дружитимуть з людиною, яка 
не користується авторитетом 

Учні школи-інтер-
нату для сліпих, % 

_ 

1 

50 

39 

— 

50 

— 

100 

96 

100 

Учні школи-інтернату 
для елабозорих, % 

22 

24 

52 

50 

52 

46 

30 

100 

89 

100 
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Аналіз результатів дослідження доводить, що 50% учнів школи-
інтернату для сліпих дітей переважно не мають друзів поза межами 
школи, лише з них мають знайомих поза межами школи. Своєю 
чергою, близько 23% учнів школи слабозорих мають одного чи 
кількох друзів поза межами школи, а у 52% з них є знайомі. 

Щодо участі сліпих учнів у гуртках поза межами школи, то вста-
новлено, що вони їх не відвідують і, відповідно, таких друзів у них 
немає. Із числа слабозорих учнів 52% відвідують такі гуртки і мають 
там знайомих і друзів. Це свідчить, по-перше, про більші можли-
вості слабозорих старшокласників в орієнтуванні і пересуванні 
у широкому соціальному просторі та про досить високу забезпече-
ність слабозорих учнів цією формою позакласної роботи в школі-
інтернаті. 

Вивчався вплив наявності захоплень типу хобі на встановлення 
дружніх стосунків. 50% учнів школи сліпих мають хобі і мають 
друзів із таким самим захопленням у школі-інтернаті. Серед слабо-
зорих учнів 46% мають друзів по хобі також у самій школі-інтер-
наті. До того ж, і це важливо відмітити, 96% учнів школи сліпих 
і 89% зі школи слабозорих наголошують на дружніх стосунках зі 
своїми батьками. 

Отже, результати дослідження дали нам змогу передбачати, що 
підлітки з вадами зору мають незначний досвід спілкування зі зря-
чими однолітками. 

Звуженість соціальних контактів дітей із вадами зору у шкільні 
роки, недостатнє спілкування зі зрячими ровесниками в майбут-
ньому може призвести до виникнення між ними і зрячими певного 
бар'єра. Люди із глибокими порушеннями зору, особливо тотально 
сліпі, відчувають комунікативні проблеми в товаристві зрячих; 
причиною цього можуть бути загострена фіксація уваги на своєму 
зоровому дефекті, зростання непевності у внутрішніх силах і навіть 
поява страху перед спілкуванням, а зрештою, — намагання уникну-
ти контактів зі зрячими. 

Для підтвердження цієї думки ми використали експрес-анкету, 
перша частина якої була скерована на вивчення досвіду дружнього 
спілкування студентів-інвалідів по зору, а друга — на вивчення ста-
ну встановлення нових дружніх стосунків в інтегрованій групі сту-
дентів першого курсу Інституту корекційної педагогіки та пси-
хології (анкетування студентів проводилось через два місяці після 
початку навчання у вищому навчальному закладі). 
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За результатами анкетування, у 62% інвалідів по зору І групи 
і в 78% інвалідів по зору її групи є близький друг. Дані нашого ан-
кетування аналогічні даним досліджень В. Андреяускене і В. Андрі-
яускаса. Серед 5,5 тисяч опитаних ними дорослих сліпих і сла-
бозорих 42% не мають жодного близького друга, 20,1% — мають 
одного, решта — від двох до п'яти близьких друзів. Таким чином, 
отримані нами дані доповнюють і підтверджують наявність дефі-
циту особистісно-емоційного спілкування в осіб із порушеним 
зором. 

До того ж наш експеримент проводився на іншому контингенті, 
а саме студентському, який показав ненабагато ліпше становище 
студентів-інвалідів у сфері міжособистісних стосунків, ніж дорос-
лих сліпих і слабозорих. Це ми пов'язуємо з тим, що більшість із 
них усе ще вважають своїми найкращими друзями однокласників. 
Близько 76% студентів — інвалідів І курсу вказали на те, що їх 
пов'язувало з друзями саме навчання у школі-інтернаті, 14% вказа-
ли на наявність спільних інтересів (таких, як відвідування гуртків, 
потяг до музики тощо) і лише 5% вказали, що в них є друзі, з яки-
ми вони живуть поруч. 

Однак зі вступом до вищого навчального закладу спостерігаєть-
ся втрата старих, уже налагоджених роками, міжособистісних сто-
сунків. Так, на запитання нашої анкети; «Чи продовжуєте Ви спіл-
куватися зі своїми старими друзями?» лише 13% інвалідів по зору 
І групи і 42% інвалідів ІІ групи по зору дали позитивні відповіді. 
Вони пов'язують це з тим, що значна частина їхніх старих друзів 
була саме в школі-інтернаті і зі вступом до вищого навчального 
закладу зв'язки із такими друзями вони втратили через немож-
ливість з ними зустрічатися. Значно більшою є кількість людей 
з інвалідністю II групи, які продовжують спілкування з однолітка-
ми, порівняно з інвалідами І групи, що свідчить про суттєвий 
вплив глибини порушення зору на організацію спілкування у са-
мостійному житті. 

Метою нашого дослідження було також встановлення фактів 
про причини і кількість дружніх стосунків студентів з порушеним 
зором зі зрячими студентами. У ході нашого анкетування ми вста-
новили, що лише 2% студентів — інвалідів по зору І групи мали друзів 
поміж зрячих однолітків. Цей факт не викликає ні в кого подиву, 
адже в умовах школи-інтернату це майже неможливо, а самостійне 
визначення сліпими дітьми друзів серед зрячих обмежується через 
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труднощі просторового орієнтування, мобільності та наявності 
у них вторинних відхилень в особистісному розвитку, що виника-
ють ще в дошкільному віці (інфантильність, аутизм), а надалі (за 
даними Г. А. Буткіної, яка вивчала особистісні позиції сліпих, що 
ускладнюють їм процес сприятливої індивідуальної адаптації 
в умовах самостійного трудового життя у середовищі зрячих) 
жиггєву позицію ізоляції. Своєю чергою, серед студентів — інвалідів 
II групи, частка тих, які мали зрячих друзів, є значно більшою — 
23%, що пояснюється зменшенням проблематичності встановлен-
ня дружніх зв'язків через виникнення названих вище вторинних 
відхилень. 

Незначний досвід спілкування інвалідів по зору зі зрячими 
однолітками під час навчання у школі, безперечно, ускладнює про-
цес налагодження нових міжособистісних стосунків в інтегрованій 
групі студентів, на що вказують нам дані другої частини нашої ан-
кети. Так, у всякому разі на початку навчання у вищому навчально-
му закладі, домінуюча частина опитаних студентів — інвалідів 
І (85%) та II (72%) груп по зору стверджували, що в них не з'явило-
ся нових друзів в університеті. 

Ми намагалися з'ясувати причини виникнення дружніх сто-
сунків у решти студентів — інвалідів по зору. У більшості випадків 
(84% інвалідів по зору І групи) це пов'язано з наданням допомоги 
у всіх справах з боку зрячих, 11 % — їх поєднує спільне проживання 
в гуртожитку і лише 5% — наявність спільних інтересів (участь у нау-
ковому гуртку, спільні музичні інтереси тощо). Своєю чергою, се-
ред студентів — інвалідів II групи по зору частка тих, які мають спільні 
інтереси, значно вища — це 17%; 38% мають друзів, які разом з ни-
ми проживають у гуртожитку і 45% мають друзів, які допомагають 
їм у всіх справах. 

У ході анкетування ми також намагалися з'ясувати, які труд-
нощі у спілкуванні зі зрячими студентами відчувають інваліди по 
зору. З'ясовано, що лише у 31% інвалідів по зору І групи не вини-
кає ніяких труднощів під час спілкування зі зрячими, 26% ствер-
джують, що зрячі студенти не такі, як вони і, безперечно, в них 
виникають проблеми в процесі налагодження міжособистісних 
стосунків (насамперед вони виділяють саме неможливість візуаль-
ного контролю процесу спілкування), 6% не хочуть себе нікому 
нав'язувати і 37% респондентів вважають, що їх не розуміють зрячі 
одногрупники. 
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Розділ II Спеціальна педагогіка: методика, 

Більшість респондентів (65%) із числа інвалідів по зору II групи 
стверджують, що в них не виникає жодних труднощів у процесі 
спілкування зі зрячими студентами. Те, що зрячі студенти зовсім не 
такі, як вони, гважають лише 7%, а вказують на те, що їх не ро-
зуміють, 11%. 17% студентів — інвалідів по зору II групи не хочуть 
нікому себе нав'язувати в процесі спілкування і через те самі уни-
кають зрячих. 

За результатами нашого анкетування, можна стверджувати, що 
існує пряма залежність встановлення нових дружніх стосунків від 
глибини порушення зору студента. Така залежність пов'язана із ці-
лою низкою вторинних симптомів, викликаних сліпотою, а саме: 
недорозвитком комунікативних умінь, аутичними тенденціями, 
неадекватною самооцінкою. Без сумніву, ця частина студентів 
інтуїтивно або осмислено відчуває свої проблеми адаптації в інтег-
рованому колективі. З іншого боку, зрячі студенти, побоюючись 
випадково їх чимось образити, уникають інвалідів по зору. Із числа 
слабозорих студентів 40% не знайшли нових друзів. їхній психо-
логічний стан також, можна вважати занепокоєним, таким, що 
вимагає додаткового вивчення з використанням достовірних ме-
тодик. 

Налагодження нових дружніх стосунків у переважної більшості 
студентів-інвалідів пояснюється ними наявністю спільних інтере-
сів у навчанні та на дозвіллі, а також близьким місцем проживання 
(значну роль тут відіграє проживання у гуртожитку, що нагадує 
умови інтернату). 
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