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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
СПІВПРАЦІ ЗІ СТУДЕНТАМИ, ЯКІ МАЮТЬ 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ 

Эта статья детально рассматривает социальную педагогику как 
самостоятельную педагогическую науку и как сферу практической 
деятельности; рассмотрена взаимосвязь социальной педагогики и со-
циальной работы. Особое внимание уделяется рассмотрению физичес-
кого здоровья молодежи. 

This article examines social pedagogies as independent pedagogical sci-
ence and as a sphere of practical activity in details; intercommunication of 
social pedagogics and social work is considered. The special attention is paid 
to consideration of physical health of young people. 

Як зазначає Л. Перевозник, у своєрідному валеологічному плю-
ралізмі, тобто різноманітних міфах і таких самих різноманітних 
думках стосовно здорового, повноцінного і тривалого життя люди-
ни, запрограмованого природою, в науковій літературі особливого 
дефіциту не відчувається. Радше навпаки, їх дуже багато. Але їхні 
механізми поки що мало вивчені, а ефективність більшості з них 
незначна. Відомий учений М. М. Амосов, говорячи про можливості 
впливів на здоров'я людини, висловлював думку, що ці впливи все-
таки певним чином обмежені, адже 25% складових здоров'я люди-
ни — це генетична спадковість, 25% — властивості і можливості 
власного організму, 25% — здоровий спосіб життя та чисте сере-
довище. На медицину (у найкращому розумінні цього слова та 
як на найрозвинутішу — німецьку та ізраїльську) він відводив 
10—15%. І стільки ж на різні форми підтримки життєздатності 
організму. 
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Логічні й перспективні пошуки можливостей подовження жит-
тя та насичення його повноцінним змістом проводити в напрямі 
вивчення організації здорового способу життя і середовища через 
соціальну й моральну ауру, в якій перебуває особистість чи мала 
соціальна група. Саме середовище найчастіше не створює умов, за 
яких молодь виробила б орієнтири на здоровий спосіб життя. На 
думку відомого німецького вченого О. Шпенглера, представника 
філософії життя, у молодості час плине повільно й лише з віком 
людини прискорюється. Тому молодь нерідко не розуміє такої оче-
видної речі, як того, що життя має початок і кінець, що воно несп-
раведливо коротке, і нерідко молоді нещадно ставляться як до 
свого організму, так і до організму інших, не розуміючи того, що 
найвища цінність — це життя. 

В основі життєтворчості особистості з вадами здоров'я лежить 
проблема вибору життєвої стратегії. Вирішення проблемних 
життєвих ситуацій має тендерні розбіжності. Мета тренінгових за-
нять у групі — навички вільного життєвого вибору, вміння констру-
ювати особистий життєвий шлях. 

Актуальність проблеми життєтворчості особистості з вадами здо-
ров'я пов'язана зі специфікою психотравмуючого впливу наслідків 
певної вади здоров'я. Проектування життєвого шляху особистості 
обтяжене незгодами, невирішеними проблемами, непродуктив-
ними психологічними захистами, комплексами, пов'язаними з пси-
хотравмуючим впливом. Занадто інтенсивний захист заважає 
співвіднесенню зовнішнього і внутрішнього світів, що впливає на 
автономію життєвого світу особистості. Збереження звичного, ус-
таленого способу життєдіяльності — шлях до виникнення дисгар-
моній, до невротизації, уповільнення, викривлення особистісного 
зростання. 

Індивідуальність життєдіяльності виявляється в певній архітек-
тоніці життєвого світу, створеного за неповторними законами, ав-
торськими проектами. У цьому проекті у згорнутому плані існує за-
гальнолюдський зміст, який відтворює еволюційний шлях, що 
пройшла родина, нація, культура; відбиває набутий досвід, який 
особистість навіть не усвідомлює. Життєтворчість є результатом са-
моруху особистості, активного ставлення до дійсності. Життєвий 
світ є відкритою системою, що вміє саморегулюватися, самоорга-
нізовуватися, самозмінюватися. Цей світ виникає як результат 
численних взаємопроекцій внутрішнього і зовнішнього світів. 
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Внутрішній світ особистості передбачає певні цінності, ідеали, що 
наслідує особистість. 

Одним із можливих способів дослідження проблеми є формулю-
вання гіпотези, яку можна звести до відображення максимально 
об'єктивного стану питання, формулювання загальної типології 
соціальної та моральної аури, передбачення перспективи розвитку 
та розв'язання проблеми в найближчі роки та пошуку механізмів 
мінімізації негативного впливу як негативної соціальної і мораль-
ної аури, так і засобів оптимізації позитивного впливу соціально-
морального середовища на особистість. 

Проблема інвалідів, або людей з особливими потребами, стає де-
далі гострішою, актуальнішою внаслідок зростання захворюваності 
населення України та певної ізольованості від оточуючого світу. 
Недостатня увага суспільства до цієї категорії людей, відсутність 
для них місць на ринку праці та певної індиферентності суспільства 
щодо них не створюють, м'яко кажучи, умов для повноцінного 
формування активної життєвої позиції, стійкої позитивної само-
оцінки. У більшості інвалідів не сформовано стійкої довіри до 
соціального середовища, до пересічних людей. 

Соціально-психологічна адаптація людини проходить шляхом 
засвоєння соціальних норм і цінностей, підлаштуванням до них 
своїх можливостей. До її головних показників належить і рівень 
взаємодії, у тому числі спілкування з оточенням і активна жит-
тєдіяльність. 

За В. Франклом, природженим мотиваційним потягом, що 
є головною рушійною силою поведінки та розвитку особистості, 
є прагнення до пошуку та реалізації людиною особистісного жит-
тєвого сенсу. І продуктом реалізації цього сенсу є самоактуалізація 
особистості. Основними формами цієї реалізації, за В. Франклом, 
є процес діяльності та інші люди (міжособистісне спілкування). 

Означені положення є вкрай актуальними для студентів з особ-
ливими потребами, які, з одного боку, вимагають до себе милосерд-
ного і толерантного ставлення, а з іншого — не мають повноцінних 
умов для самоактуалізації в суспільстві. 

Як відомо, головним недоліком усіх традиційних дидактичних 
систем є недостатнє врахування мотиваційної сфери студента у на-
вчальному процесі. Мотив учіння та конкретної професійної діяль-
ності у студентів з особливими потребами виникає в повному об-
сязі лише тоді, коли є повне розуміння оточенням їхніх проблем, 
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життєвих настанов, підтримка в найскладніші життєві моменти, 
конкретні стимули значущої діяльності, а навчальний процес орга-
нізується і пропалиться на основі педагогіки співпраці із застосу-
ванням технології особистісно орієнтованого навчання, коли 
забезпечується суб'єктність студента з особливими потребами 
у процесі навчання. 

У психології під мотивами розуміють спонукальні причини дій 
і вчинків людини, під мотивацією — систему мотивів, що викли-
кають активність людини і визначають її конкретну спрямованість. 
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів з особ-
ливими потребами складається із сукупності певних мотивів і мо-
тивації самовираження і самозатвердження в соціальному сере-
довищі, в намаганні досягнути успіхів в навчанні та майбутній 
професійній діяльності. 

Мотив навчально-пізнавальної діяльності — це намагання сту-
дента досягти певного рівня розвитку у професійній компетент-
ності, в основу якої покладено різноманітні професійні знання, на-
вички й уміння. У свою чергу, вони викликають певні переживання, 
інтерес, надають сенс його навчально-пізнавальній діяльності. Та-
ким чином, для того, щоб студент як суб'єкт навчання активно 
долучився до навчально-пізнавальної діяльності, потрібно, щоб 
мета і зміст учіння та майбутньої професійної діяльності не тільки 
були внутрішньо прийняті ним, але й набули для нього особистісно-
го смислу, становили соціально-особистісну цінність, викликали 
в нього позитивні переживання, намагання і прагнення ефективних 
навчально-пізнавальних дій, стали підвалиною його професійної 
спрямованості й діяльності. 

Гуманістичний підхід до освіти загалом дасть змогу подолати 
знеособлення суб'єктів навчального процесу, кардинально змінить 
цілепокладання вищої школи взагалі: не стільки підготовлення 
кваліфікованої робочої сили і задоволення потреб економічного 
розвитку, скільки створення всебічних умов для задоволення по-
треб людини у самовдосконаленні, у постійному підвищенні рівня 
своїх знань і культури. Засобом вирішень означеної проблеми є фун-
даменталізація вміння самостійно знаходити і приймати відпові-
дальні рішення за різних життєвих ситуацій. Саме так зростає увага 
до вивчення психолого-дидактичних основ самостійної роботи сту-
дентів, підвищується потреба в оволодінні методами та прийомами 
самостійної навчальної діяльності. 
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Сутність процесу навчання у вищих навчальних закладах загалом 
полягає у здобуванні важливих для професійної діяльності знань, 
умінь і навичок, а також знань про способи діяльності, що забезпе-
чують одержання й використання цих знань як для практичної 
роботи за спеціальністю, так і в повсякденному житті, активізації 
неперервної освіти, оскільки навчання пов'язано не тільки з пі-
знанням у певній галузі, воно стосується всієї життєвої діяльності 
людини, що має суттєве значення для людей з обмеженими фізич-
ними можливостями. 

Психологи поняття «самостійність» найчастіше пов'язують із 
характером розумової діяльності, маючи на увазі прояв вольової са-
морегуляції особистості та відповідну спрямованість особистості на 
розумову активність (В. В. Сталін, М. Й. Боришевський). Окремі 
дослідники розуміють «самостійність» студента як його здатність 
діяти самостійно. 

Розглядаючи самостійну роботу під час опанування навчального 
матеріалу як одну з форм активної навчально-пізнавальної діяль-
ності, ми маємо на увазі інтеграцію специфічної діяльності викла-
дача і студента. Викладач визначає мету роботи, обирає методи 
і способи її організації, види контролю засвоєння потрібних знань 
і вмінь. Студенти повинні усвідомити мету і зміст завдання, само-
стійно організувати свою навчально-пізнавальну діяльність: спла-
нувати хід виконання завдання, обравши найдоцільнішу форму 
його виконання, спрогнозувати результат, здійснити самоконтроль. 
У процесі самостійної навчальної діяльності студенти свідомо праг-
нуть досягти поставленої в завданні мети, виявляючи максимум ак-
тивності, творчості, самостійності суджень, ініціативи. 

Практична педагогічна діяльність доводить, що самостійна ро-
бота максимально сприяє розвитку активності студентів, яка вияв-
ляється в бажанні перетворити здобуті знання на життєву потребу 
у своїй подальшій професійній діяльності. Розвиток навичок са-
мостійної роботи дає змогу студентам поєднувати систему знань, 
умінь і навичок із сукупністю мислення та індивідуальних особли-
востей характеру і, як наслідок, творчо ставитися до виконання 
навчальних завдань, активно використовувати особистісний по-
тенціал на практиці. Психологи стверджують, що складна само-
стійна робота сприяє розвитку гнучкого творчого мислення, фор-
муванню критичного і відповідального ставлення до себе та 
суспільства. Рутинна непродуктивна чи нетворча робота обмежує 
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самостійність студента, робить його мислення інертнішим, сте-
реотипнішим. Якісне оволодіння знаннями та навичками у процесі 
самостійної роботи неможливе без формування у студентів різно-
манітних умінь. Успішність самостійної навчальної діяльності сту-
дента, що базована на сукупності відповідних знань і вмінь, визна-
чається його здібностями. Здібності конкретного студента треба 
розглядати відповідно до наявних у нього знань, умінь і навичок. 

Категорія «здібності» належить до основних понять психології. 
Під здібностями розуміють певну структуру стійких уроджених 
індивідуальних психологічних особливостей (властивостей, рис) 
особистості, що визначають психічні можливості людини в різних 
видах продуктивної діяльності, це й умови і успішного її виконан-
ня та вдосконалення в ній, які можуть змінюватися під впливом ви-
ховання, навчання чи тренування. 

Питання вивчення та розвитку здібностей студентів з обмеже-
ними фізичними можливостями щодо самостійної навчальної 
діяльності повинно грунтуватися на всебічному розгляді структури 
особистості, в якій психологи виокремлюють такі компоненти: 
1) біологічно зумовлені якості, що передаються генетично: темпе-
рамент, здібності, біологічні потреби; 2) соціально зумовлені риси: 
спрямованість особистості, її переконання та моральні якості; 
3) особливості індивідуально-психологічних процесів: особливості 
сприйняття, тип пам'яті, особливості мислення, волі, емоційної 
сфери; 4) досвід людини, її підготовленість: обсяг і якість наявних 
знань, умінь і навичок. 

Під здібностями студентів з особливими потребами щодо само-
стійної навчальної діяльності ми розуміємо сукупність індивідуаль-
но-психологічних якостей інтелекту та властивості особистості, що 
визначають легкість самостійного виконання дій, спрямованих на 
розуміння та засвоєння навчального матеріалу, вироблення важ-
ливих умінь і навичок та їх використання в подальшій діяльності. 

Наявність здібностей передбачає поєднання задатків із характе-
рологічними рисами особистості (працездатністю, цілеспрямо-
ваністю, систематичністю в роботі, організованістю). Існує тісний 
зв'язок здібностей і вольових якостей ініціативності, рішучості, на-
полегливості, вміння володіти собою, долати труднощі. На думку 
В. А. Крутецького, особистісні якості людини (відповідальність, 
воля тощо), не входячи до структури здібностей, мобілізують ре-
зерви особистості, стимулюють психічні можливості і тим самим 
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забезпечують високі результати в навчальній діяльності навіть за 
умови недостатньо розвинених здібностей. 

Кожна людина має від природи позитивні здібності, вона здатна 
до різноманітних видів діяльності. Головне — у процесі діяльності, 
у тому числі навчальної, вміло розкрити, розвинути ці можливості. 

Урахування перерахованих вище принципів уможливить таку 
організацію самостійної роботи студентів із особливими потребами 
і навчального процесу загалом, що забезпечить не тільки засвоєння 
важливих знань, умінь і навичок, але й розвиток здібностей сту-
дентів. Не можна обминути увагою і той факт, що здібності, у тому 
числі й до самостійної роботи, як психічні особливості особистості, 
є досить консервативними утвореннями: їхній розвиток відбуваєть-
ся повільно, потребує терпіння, чималих зусиль і узгоджених дій 
з боку викладача і студента. 

Таким чином, розвиваючи здібності студентів із фізичними ва-
дами у самостійній роботі, викладач повинен допомогти їм віднай-
ти такі способи і прийоми навчальної діяльності, що б відповідали 
їхнім природним можливостям і тим самим полегшували процес 
засвоєння ними важливих знань, умінь і навичок, а також розв'я-
зання відповідних завдань. 
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