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Мікеланджело та Рафаело під час створення власних картин, а правило 
«золотого перетину» відрізка широко використовують у техніці і сьогодні. 
Він створив багато обчислюваних приладів, а також численні винаходи, які 
потребували важких математичних обрахунків та значно випередили свій 
час, а також вивів окремі математичні теорії, які стали основою багатьох 
досліджень. 
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ОСВІТА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  

У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

У сучасних умовах розвитку суспільства визначається наявність у 
соціальній структурі значної кількості громадян, які мають ознаки 
обмеження життєдіяльності. Так, за оцінками експертів ООН, особи з 
інвалідністю складають 10 % загальної чисельності населення планети. В 
Україні на сьогодні кожен 18-й громадянин – людина з інвалідністю, 
загальна кількість інвалідів складає 2,64 млн. осіб. Незважаючи на успіхи 
медицини, їх число повільно, але неухильно зростає, особливо серед дітей і 
підлітків [1, c. 205]. 

У суспільній свідомості значної частки громадян України люди з 
інвалідністю все ще продовжують сприйматися як особи, які варті 
співчуття, або лише як отримувачі соціальної допомоги. Це підтверджують 
і результати соціологічного опитування, проведеного фахівцями державної 
установи «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин» у 
2010 році. Так, з 2 376 осіб з інвалідністю, які відповіли на поставлене 
питання, більше двох третин (82,4 %) зазначили, що люди ставляться до 
них інакше через їхню інвалідність, а понад дві третини (73,4 %) вказали 
на те, що вони уникають товариства через почуття неповноцінності та 
невпевненості в собі [2, c. 22]. 

Здобуття освіти – важливий фактор соціалізації та інтеграції людей з 
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особливими потребами. Освіта для людини з інвалідністю – це шлях до 
здобуття економічної незалежності, соціалізації, розвитку в усіх галузях  
[3, c. 55]. 

Дослідженням виховання осіб з інвалідністю в різних освітніх 
закладах займаються безліч дослідників. А саме: М. Андреева, 
О. Безпалько, В. Бенедь, Н. Беркутова, Ю. Богінська, О. Бурлакіна, 
Ю. Гарієвський, О. Дікова-Фаворська, В. Засенко, І. Іванова, В. Ільїн, 
А. Капська, В. Ковальський та багато інших. 

До базових міжнародних документів, що регулюють права інвалідів, 
які були покладені в основу прийнятих законодавчо-нормативних актів 
щодо інвалідів в Україні, належать такі: Всесвітня декларація прав 
людини; Декларація про права інвалідів; Конвенція про професійну 
реабілітацію та зайнятість інвалідів та багато інших.  

Серед українського законодавства слід відмітити Закони України 
«Про Освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 
«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про 
охорону дитинства», «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію інвалідів 
в Україні» та багато інших. 

Існуюча в Україні система навчання і виховання орієнтується на 
державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів без статуса 
інвалідності. Специфіка організації, змісту, методів навчання і виховання 
цих дітей ґрунтується на особливостях їхнього психічного і фізичного 
розвитку.  

Зрозумілим є те, що у межах даної системи виключається можливість 
прямого використання як програмно-методичної документації, розробленої 
для загальноосвітніх шкіл, так і відповідних стандартів освіти для 
навчання і виховання дітей з особливими потребами.  

Водночас слід відзначити, що упереджене ставлення до осіб з 
інвалідністю обумовлює не лише порушення їхніх прав та 
основоположних свобод, але й те, що духовний та інтелектуальний 
потенціал цих людей не задіюється повною мірою на користь широкого 
загалу суспільства. 

Для дітей з особливими потребами, які могли б у майбутньому стати 
активними учасниками суспільного життя, актуальним, на наш погляд, є 
впровадження новітніх форм освіти, які надавали б можливість  особливим  
дітям навчатися спільно з дітьми без статуса інвалідності. 

Саме тому, особливе, надзвичайно важливе місце в системі освіти 
надається вихованню дітей. З цією метою, як в початкових, 
загальноосвітніх так і у вищих навчальних закладах впроваджують 
різноманітні заходи, що мають навчально-виховний характер [1, c. 206]. 

На думку дослідниці Дікової-Фаворської О. М., найбільш 
продуктивний підхід до виховання особистості осіб з обмеженими 
можливостями в межах університету – це створення середовища творчого 
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буття, де студент має можливість випробувати себе не тільки як виконавця, 
але перш за все як генератора ідей. Така позиція дає відчутні результати. 
Студенти з особливими потребами не відчувають себе не такими, як усі, їх 
не принижують жалістю, не обмежують у видах діяльності. Вони беруть 
участь і перемагають в університетських олімпіадах, проводять наукові 
розвідки і публікують їх результати в наукових збірниках тощо. 

Прикладом ефективного інклюзивного навчання та виховання осіб з 
особливими потребами у вузі є Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна». Керівництво університету підкреслює, що, 
приймаючи на навчання людей з інвалідністю, вуз допомагає вирішувати 
низку організаційних, технічних, психолого-педагогічних, методичних, 
соціальних та інших проблем для забезпечення інклюзії студентів із 
різними нозологіями [1, c. 231]. 

Також подібний досвід існує в Уманському педагогічному 
університеті імені П. Тичини, на базі якого діє Центр соціальної та 
освітньої інтеграції «Без бар’єрів». Основна мета Центру консолідація 
зусиль відповідних структурних підрозділів університету, залучених 
органів виконавчої влади та громадських організацій, спрямованих на 
соціально-педагогічну підтримку осіб з обмеженими можливостями щодо 
їх адаптації до студентського та педагогічного колективу, створення умов 
для саморозвитку та самореалізації, розвиток соціальної активності, 
автономності, відповідальності та мобільності осіб з особливими 
потребами. 

Отже, навчання та виховання осіб з особливими потребами – 
завдання не з легких. Скажімо, інтегроване навчання студентів з 
інвалідністю не обмежується лише їхньою присутністю в інтегрованих 
групах, оскільки інтеграція – це залучення, співжиття, співтворчість, тож 
потребує індивідуального підходу до студентів з інвалідністю, 
передбачення компенсаційних прогалин у знаннях, використання 
особливих способів роз’яснення змісту навчальних курсів та багато 
іншого. Тому це дуже клопітка, але необхідна робота. 
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