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ВИЩА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

В статье рассматривается важность высшего образования для 
людей с особыми потребностями как стимула их развития и социали-
зации. Определены три основных стереотипа касательно таких лю-
дей, а также четыре основных способа их психологической защиты от 
негативных стереотипов. Выделены также отдельные проблемы со-
циализации и предложены рекомендации касательно работы препода-
вателя с людьми с особыми потребностями. 

The article considers the importance of high education for people with 
special needs as a stimulus of their development and socialization. Three 
mam stereotypes concerning such people as wellas four main ways of their 
psychologocal defense against negative stereiypes concerning themselves are 
defined. The artic !e also determines separate socialization problems and sug-
gests recommendations concerning the teacher's work with the people with 
special needs. 

Вища освіта є пріоритетом для багатьох людей, але для людей 
з особливими потребами вона є ще важливішою, оскільки допо-
магає у формуванні їхньої активної життєвої позиції. Завдяки їй такі 
люди мобілізують всі свої сили, енергію, здібності, переборюючи 
інертність. Вони починають прагнути таких умов для своєї діяль-
ності, бажати досягти таких рівня і якості її здійснення, щоб вони 
відповідали їхнім намаганням, намірам, критеріям. Саме такі умо-
ви переборення труднощів, досягнення високого рівня якості 
діяльності, а також сам результат — отримання вищої освіти — при-
носять їм справжнє задоволення. 

Однак не варто забувати про певні особливості сприйняття на-
вчання та виховання людьми з особливими потребами. Вони спов-
нюються більшим почуттям самоповаги та відчуттям гордості з при-
воду того, що можуть навчатися, ніж середньостатистичні студенти. 
Вони отримують велике задоволення від звичайного раціонального 
управління собсю, від постановки перспективних цілей, від усвідом-
лення того, що їхнє життя має сенс. Почасту ж навчання у вищих 
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навчальних закладах — процес не соціалізації, а ресоціалізації, 
коли такі люди засвоюють нові цінності, ролі, навички взамін 
попередніх, недостатньо засвоєних або застарілих. Насамперед це 
відбувається, якщо їм доводиться боротись із негативними стерео-
типами стосовно себе. 

Перший негативний стереотип стосовно людей з особливими 
потребами — це почуття страху, яке виникає внаслідок емпатії, але 
часто не усвідомлюється людьми, а переростає в намагання три-
матися осторонь. Назвімо його: «Як добре, що зі мною цього не 
сталося». Так, після вступу багатьох дітей-інвалідів до Житомир-
ського державного педагогічного університету ім. І. Франка мож-
на було зафіксувати певний період адаптації здорових студентів до 
їхньої присутності. Дуже часто можна було помічати на їхніх облич-
чях вираз здивування, нерозуміння, інколи жах, дехто відвертався 
або, навпаки, приглядався до них. Зрозуміло, що це не могло 
створювати атмосферу комфорту для дітей-інвалідів. Лише за 
декілька тижнів вони звикали одне до одного і тоді починали 
спілкуватися. 

Наступним негативним стереотипом є заперечення можливос-
тей людей з особливими потребами: «Вони ніколи не зможуть цьо-
го зробити». Однак таке твердження є недостойним, принизливим 
і навіть створює підґрунтя для утворення внутрішніх конфліктів. 
Тоді в таких людей є лише два можливих варіанти вирішення цих 
проблем: або вони намагаються об'єктивно змінити ситуацію, по-
чинають вчитися чи працювати і своїми практичними справами 
доводять, що можуть справитись зі складними завданнями, або во-
ни відмовляються від таких завдань і вважають себе повними не-
вдахами. 

Третім стереотипом, який щільно пов'язаний із попереднім, 
є заниження вимог до навчання та завдань для людей з особливими 
потребами на кшталт: «Нехай хоч це зробить». Вважаю, що таке 
ставлення є абсолютно неправильним. По-перше, це також прини-
жує таких людей, по-друге, таким чином ми робимо їм «ведмежу 
послугу», оскільки створюємо лише вигляд підготовки кваліфіко-
ваних спеціалістів. Сучасний ринок праці є надзвичайно конкурент-
ним і, закінчивши вищий навчальний заклад, люди з особливими 
потребами не повинні залишатися осторонь тільки тому, що 
хтось вирішив за них, чи можуть вони виконати певні завдання, чи 
ні. Завдання і вимоги повинні бути однаковими для всіх студентів, 
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але студентам з особливими потребами потрібно надавати більше 
допомоги у вигляді консультацій, опорних схем, порад щодо спосо-
бу виконання завдань тощо. 

Люди з особливими потребами гостро усвідомлюють поширені 
стереотипи щодо себе і утворюють власні способи захисту від них: 

1. «Так, я саме такий, зробіть зі мною що-небудь». Це депресив-
на позиція людей, які втратили бажання щось змінювати у своєму 
житті. Часто така позиція викликає в оточуючих почуття безпорад-
ності. Допомога психолога в цьому разі є дуже потрібна для того, 
щоб уникнути кризових ситуацій. 

2. «Як Ви можете щось вимагати від такого, як я?». Це позиція 
людей, які намагаються грати на почуттях інших і, таким чином, 
отримують бажані для них результати, наприклад, у вигляді певних 
поблажок. За такого випадку викладачу було б доцільно сказати: 
«А чого вимагаєш від себе ти? Чого хочеш досягти? Дозволь мені 
лише допомогти тобі!». 

3. «Я не люблю вас усіх за те, що ви здорові». Означена позиція 
є проявом агресивності до всього світу за власні хвороби та негараз-
ди. Найчастіше це адресується до членів власної сім'ї, але може ви-
являтись і до членів студентського колективу. Вирішення цієї проб-
леми також вимагає допомоги психолога. 

4. «У моїх мріях я здоровий та успішний». Означена позиція 
є переживанням уявного внутрішнього життя як заміни реального 
існування. Вона є небезпечною, оскільки знижує рівень активності 
людини, її мобільності, бажання впроваджувати в життя реальні 
зміни. Потрібно акцентувати увагу на реальних досягненнях таких 
студентів, створювати атмосферу успіху на заняттях. 

Окрім розглянутих стереотипів, у суспільстві є низка соціальних 
проблем, що заважають ефективному навчанню людей з особливи-
ми потребами. Для них, приміром, не створено достатньо робочих 
місць і взагалі політика роботодавців не заохочує їх до навчання. 
Дуже часто люди з особливими потребами потрапляють у «вільне 
рабство», коли їх приймають на роботу лише для того, аби зменши-
ти адміністративний і фінансовий тиск на своє підприємство. У та-
кому разі робота таких людей зводиться до простої присутності на 
робочому місці з тим, щоб можливі перевірки бачили їхню наявність, 
а також до роботи з неважливими паперами, дорученням типу пі-
ти для когось до магазина чи занести листи на пошту. Зрозуміло, 
що за таких умов вони не мають можливості для самоствердження, 
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самовираження чи розвитку. Натомість вони втрачають інтерес до 
праці взагалі і вважають роки навчання або найяскравішою подією 
власного життя, або марно втраченими роками, що не принесли 
жодної користі. 

Одним з варіантів виправлення подібної ситуації є допомога 
у формуванні активної життєвої позиції під час навчання та вихо-
вання у вищому навчальному закладі. Потрібно проводити бесіди зі 
студентами для того, аби виправити застарілі стереотипи та запо-
бігти формуванню хибних нових. Треба створювати таку атмосферу 
навчання, в якій ці студенти могли б відчути, що вони можуть ви-
конувати завдання такої самої складності, як і інші студенти, і тому 
можуть стати спеціалістами, які не будуть чекати поблажок від 
роботодавців, не потраплять у «вільне рабство», а будуть конкурен-
тоспроможними на ринку праці. Активна життєва позиція, сфор-
мована під час навчання, надасть їм змогу повніше реалізувати свої 
мрії та плани. Завдяки цьому вони зможуть використовувати всю 
вивчену інформацію для того, щоб обрати правильний варіант по-
ведінки чи вирішення проблеми. Вони будуть повністю залучені до 
процесу буття взагалі та особистого становлення зокрема, а отже, 
будуть соціалізованими. 
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